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Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas
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Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Allmän information
1.1 Information om upphandlingen
1.1.1 Inköpscentral och avropsberättigade upphandlande myndigheter
SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,
(fortsättningsvis Inköpscentralen) 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, kommunalförbund,
gemensamma nämnder och bolag som uppräknas i bilaga 01 - Avropsberättigade
parter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade
ramavtal, dock ingen skyldighet. När det i något av upphandlingsdokumenten hänvisas
till UM avses någon av de avropsberättigade parterna i bilaga 01.
Se vidare om avropsrutiner www.sklkommentus.se

1.1.2 Möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av upphandlingen
Upphandlingen har delats upp i flera anbudsområden med anledning av för att
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anpassas utifrån de behov som UM kan ha på system och service.
Ett anbudsområde utgörs av:
- var och ett av de 12 ovan angivna anbudsområden.
- Geografiskt indelning görs enligt nedanstående sju geografiska områden d v s
antingen ett nationellt område eller enligt nedan presenterade geografiska områden.
De geografiska områden som finns är
- Nationellt: Leveranser ska kunna ske till samtliga geografiska områden
- Område 1: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.
- Område 2: Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och
Örebro län.
- Område 3: Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
- Område 4: Gotlands och Stockholms län
- Område 5: Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
- Område 6 : Blekinge och Skåne län.
Vilket/vilka anbudsområden som avses i anbudet anges under respektive
anbudsområden.

1.1.3 Ramavtalsperiod
När ramavtalet har löpt i maximalt fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.
Kontraktstiden kan anpassas till de förutsättningar som gäller för specifik
säkerhetsteknik. För system och anläggning innebär det att kontraktet kan motsvara
upp till systemets livstid.

1.1.4 Ramavtalsstart
Ramavtalsstart är beräknas ske 2022-02-01

1.1.5 Takvolym
Inköpscentralen uppskattar att de avropsberättigade myndigheterna kommer att
avropa varor och tjänster som omfattas av ramavtalet för 450 mkr.
Ramavtalets takvolym sätts till 675 mkr.
Om ramavtalets omsättning uppgår till takvolymen har Inköpscentralen rätt att säga
upp det till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av
kontrakt som ingåtts dessförinnan.

1.1.6 Omfattning
Upphandlingen omfattar anskaffning av tekniska och mekaniska säkerhetssystem med
tillhörande tjänster samt brandskydd med tillhörande tjänster.
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Samtliga avrop från tecknade ramavtal kommer att ske genom förnyad
konkurrensutsättning (FKU). Det innebär att villkor ställda i ramavtalsupphandling är
baskrav och lämnade priser är takpriser.
Upphandlingen består av följande 12 anbudsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar inklusive support och service
2. Inbrottslarm, installation inklusive support service
3. Support och service av befintligt inbrottslarm
4. Överfallslarm (personlarm) inklusive support och service
5. Kameraövervakning installation inklusive support och service
6. Support och service av befintlig kameraövervakning
7. Brandskyddssystem installation inklusive support och service
8. Support och service av befintligt brandskyddssystem
9. Passagesystem installation inklusive support och service
1o. Support av service av befintligt passagesystem.
11. Digitala nycklar installation inklusive support och service
12. Support och service av befintliga digitala nycklar

Följande villkor gäller för upphandlingen.
• Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden.
• Anbud som lämnas för säkerhetsteknik, (d v s område1,2,4,5,7,9 och 11) innebär

•

•

•

•
•
•
•

•

att leverans ska kunna ske till samtliga offentliga verksamheter enligt lista över UM
i Sverige
Anbud gällande service ( d v s område 3,6 ,8 ,10 och 12) kan avse antingen
leveranser till UM i hela Sverige eller upp till 5 av 6 geografiskt områden inom
respektive anbudsområde.
Anbud gällande system (d v s område 2 ,5 ,7 ,9 ,11) ska avse uppförande av
komplett anläggning, support och service fram till garantiperiodens slut (5 år). Vid
FKU kan andra andra tider komma att gälla.
Vid FKU lämnas referensprislista för presenterad utrustning. För dessa prislistor
sker uppräkning enligt valt index eller fastställt årligt uppräkningstal under
kontraktstiden. Pris får inte överstiga pris för likvärdigt offererad
huvudkomponent i ramavtal.
Vid FKU kan debitering för ej specificerat material ske utifrån påslag på leverantörs
inköpspriser. I sådana fall ska inköpspriser kunna redovisas öppet mot UM.
Support och serviceavtal avser tillgänglighet för system och inställelsetider för
insatser.
Material för allt servicearbete debiteras.
Vid utbyggnad /reparation av anläggning ska debitering av material ske utifrån vid
FKU lämnad referensprislista/påslag på inköpspriser. Likvärdiga produkter får ej
överstiga ramavtalspris.
Initial och fortlöpande utbildning för installerade system t ex uppgradering av
system ska ingå för i service och supportavtal.
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• Lämnande priser i ramupphandlingen är takpriser.
• Priser för tjänster uppdateras enligt angivet index.

1.1.7 Vägledning om avropsvolymer till anbudsgivare
Samtliga UM som anges i bilaga 1 har anmält att de vill ha rätt att avropa från
ramavtalet.
Inköpscentralen garanterar ingen avropad volym genom ramavtalet. Faktisk volym
beror på i vilken utsträckning de avropsberättigade myndigheterna väljer att använda
ramavtalet.
Avtalsområdet är nytt vilket gör att avtalets volym är en uppskattning utifrån den
information som finns om marknad och behov.

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 Tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning
Tilldelning sker genom ett avropsförfarande med förnyad konkurrensutsättning i
enlighet med 7 kap. 8 § LOU.
Förfarandet innebär att UM skickar en skriftlig avropsförfrågan till samtliga
ramavtalsleverantörer som har ramavtal inom aktuellt anbudsområde för att på nytt
lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.
FKU genomförs i följande steg.
- Steg ett. Information om kommande upphandling skickas till antagna
ramavtalsleverantörer för angivet anbudsområde inför upphandling. Intresseanmälan
med svar gällande huruvida leverantör har för avsikt att delta lämnas inom 5 dagar.
Något krav på att lämna anbud finns inte.
- Steg två. FKU genomförs. Platsbesök kan förekomma. Svarstid anges i FKU. Minsta tid
för anbudslämning är 21 vardagar.
- Steg tre. Svar lämnas enligt anvisningar i FKU.
- Steg 4. I samband med utvärdering kan anbudsgivare komma att bjudas in till
anbudspresentation. Syftet med sådan presentation är att säkerställa tolkningen av
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inkommet anbud i förhållande till förutsättningar och ställda krav. Vid sådan
presentation ska ansvariga för genomförande av det framtida uppdraget delta.
- Steg 5. Tilldelning av kontrakt.
- Steg 6. Tecknande av kontrakt
- Steg 7. Startmöte.
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.
Precisering, och vid behov komplettering, av krav och mervärden i förnyade
konkurrensutsättningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utförande av uppdraget
Efterlevnad av lagar och förordningar relevanta för uppdraget
Informationssäkerhet inklusive personuppgiftshantering
Ledningssystem för informationssäkerhet
Särskild anpassning för säkerhetsklassad verksamhet, inkl. säkerhetsskydd och
säkerhetskontroll av personal
Specifika krav på kompetens hos utförare
Etiska regler
Specifika villkor för elsäkerhet
Teknisk lösning
Funktionalitet vad gäller öppna och stängda säkerhetssystem
Säkerhetssystem
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programvara
Infrastruktur
Uppdatering av system resp. användarinformation
Kryptering
Monitorering och detektering
Operationssekretess
Tillgänglighetskrav på system
Tillgänglighet planerade driftstopp

Installationsvillkor
Byggnadsinformationsmodeller - BIM
Tillgänglighet i offentliga miljöer
Villkor gällande fastighetsnät och infrastruktur
Medverkan vid överlämnande vid övergång till ny leverantör
Support och service, inkl. support på distans och fullserviceavtal
Jour
Drifts- och underhållsinstruktioner
Material inkl. reservdelar
Garantier
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Hållbarhet
Säkerställande av säker leverans
Kundportal
Personalrelaterade krav/mervärden, såsom legitimationsplikt och närvaroredovisning
Kontroll och uppföljning, inklusive test och verifiering
Larmcentral

I bilaga 04 - Avropsvägledning framgår information som avses publiceras till UM med
information om hur UM genomför den förnyade konkurrensutsättningen för det specifika
ramavtalet.
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. Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte.
Avropssvaren ska vara skriftliga och innehållet 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 leverans inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM.

Rätten att ta emot avropsförfrågningar kan inte delegeras av ramavtalsleverantören till
underleverantör eller annan ramavtalsleverantör. UM ska meddela de
ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av
leverantör.
Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt kontrakt upprättas och undertecknas
av ramavtalsleverantören och UM eller Kund.

1.3.2 Beskrivning av underlag vid FKU
Krav som ställs vid ramavtalsupphandlingen är minimikrav för de uppdrag som
kommer att tilldelas genom FKU. De mervärden som utvärderas i
ramavtalsupphandling kan utvärderas på nytt eller göras om till obligatoriska
krav. Ställda krav i ramavtalsupphandling och utlovade mervärden i anbudet i
ramavtalsupphandlingen ska alltid kunna uppfyllas.
Vid genomförande av FKU används två underlag. Underlagen är även underlag för
avlämnande av anbud.
- Underlag 1 FKU mall för krav och anbud säkerhetsteknik (Krav och utvärdering
gällande specifikt uppdrag)
- Underlag 2 FKU mall för krav och anbud säkerhetsteknik. (Pris)
Syftet med upplägget är att anpassning ska kunna ske utifrån faktiska behov,
förutsättningar och krav som UM har på utförandet av tjänsten.
UM kan vid FKU kravställa eller utvärdera kriterier under ett eller flera av
nedanstående huvudkriterier. Kriterierna ska vara förtydliganden eller konkretisering
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av i ramupphandlingen ställda krav och/eller mervärden. Krav och mervärden gällande
specifikt uppdrag preciseras i underlag 1.
I de fall UM väljer att endast ställa obligatoriska krav kopplade till ett eller flera av
nedanstående kriterier sker utvärdering utifrån lägsta lämnade anbudspris.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Övergripande förutsättningar (t ex krav på samordning)
Kundportal
Befintlig säkerhetsteknik
Integrationer
Funktioner
Kompetens och erfarenhet
Service och servicenivåer (avseende servicenivåer, finns fastställda miniminivåer i
Bilaga 7-9 - Mallar SLA)
Hållbarhet
Krav på specifik säkerhetsteknik
Krav på specifik service
Optioner

Följande villkor gäller vid förnyad konkurrensutsättning (FKU)
• Samtliga avrop tilldelas genom förnyad konkurrensutsättning.
• Omfattning och avgränsning för uppdrag framgår vid FKU.
• Specifika krav gällande genomförande, tjänster och produkter kan tillkomma vid

det specifik FKU. De specifika kraven kan avse:
• Sekretesskrav och krav på personuppgiftshantering.
• Informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Den upphandlande myndigheten

•
•
•
•
•
•

kan till exempel ställa specifika och förtydligande krav på
informationssäkerhet baserade på informationsklassning med utgångspunkt
från den information som ska hanteras inom det som avropas. Kraven kan
vara baserade på SKR:s verktyg för informationsklassning – ”KLASSA”. För
exempel på förtydligande krav, se KLASSAS verktyg för informationsklassning.
UM kan ställa krav på säkerhetsklassad personal för särskilda uppdrag.
Redovisning av statistik.
Särskilda krav på samverkan med andra leverantörer.
Särskilda krav gällande utförande av tjänst t ex åtgärdstid.
Särskilda krav gällande teknik, teknisk utformning och möjlighet till
integration.
Särskilda krav på kompetens och erfarenhet t ex säkerhetsklassning.
Särskilda krav på support och servicenivåer.

• Lämnade priser i ramupphandlingen på utrustning och service är takpriser för

likvärdiga produkter. Vid FKU kan sänkning av pris ske men inte höjning såvida inte
prishöjning sker utifrån faktorer leverantören inte kan styra över.
• Utvärdering av pris kan komma att ske utifrån för uppdraget anpassad modell:
• Utvärdering kan ske utifrån framtagen sortimentslista för valt område.
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• Utvärdering kan ske utifrån rabattsats på angiven officiell prislista och

uppskattad avropssumma för angivet sortiment per år.
• Utvärdering utifrån påslag på leverantörens inköpspriser. Max påslag är 10 %.
• Vid FKU ska leverantör inkomma med uppskattning av tidsåtgång per profession.

Utvärdering sker enligt framtagen uppskattning av insatstider för uppdraget
utifrån vilken tid respektive profession behöver för att genomföra uppdraget.

1.3.3 Priser vid FKU
Vid genomförande av upphandling gällande ramavtal utvärderas takpris på
huvudkomponenter.
Vid genomförande av FKU kan ytterligare produkter komma att efterfrågas och då
kan uppskattade volymer och priser för produkterna ingå i utvärderingen. Utöver detta
kan nettoprislistor på tillhörande men ej specificerade artiklar komma att begäras in
och utvärderas.
De priser som UM efterfrågar framgår i Underlag 2. FKU mall och krav för
säkerhetsteknik
Tillkommande produkter och priser kan vara unika för det specifika uppdraget. De
grundläggande krav som ställts på material och på produkter ska dock alltid vara
uppfyllda för artiklar som ingår i uppdrag kopplade till dessa ramavtal. Det innebär t ex
att regler gällande märkning, kvalitet, prisjustering förseningsavgifter mm ska gälla
även tillkommande artiklar.

1.3.4 Senaste dag för kontraktstilldelning
Kontrakt med stöd av detta ramavtal tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

1.3.5 Hävning av kontrakt
En upphandlande myndighet har rätt att häva kontraktet enligt vad som framgår av
"allmänna kontraktsvillkor". Om den upphandlande myndigheten har hävt ett kontrakt
som grundar sig på ramavtalet har den rätt att undanta den aktuella leverantören vid
kommande förnyade konkurrensutsättningar från ramavtalet.

Sida 8/9

