
3. Kravkatalog

3.1. Kravkatalog vid förnyad konkurrensutsättning

3.1.1. Utvärderingskriterium vid förnyad konkurrensutsättning

Följande lista av krav kan avropsberättigade tillämpa vid avrop vid förnyad 

konkurrensutsättning utöver de krav som användes i upphandlingen.                  

 

Om det är nödvändigt får villkoren som angetts i ramavtalet preciseras och kompletteras 

enligt nedan. Det är då fråga om att komplettera eller specificera villkoren i ramavtalet för att 

fånga upp särskilda omständigheter för att kunna fullgöra ett enskilt kontrakt.         

 

Tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav (ska -krav) och utvärderingskrav 

(bör-krav) beroende på kundens behov. Beställaren kommer att precisera vilket eller vilka 

krav som ställs under varje kriterium i avropsförfrågan. Nedanstående exempel som 

beskrivs under punkterna nedan är inte uttömmande.

 

Gåvokort     

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis produktsortiment, upplevelser, inriktning 

av tema, leverans, se nedan:    

 

1. Pris                                     

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis tak/golvpris, totalpris, fraktkostnader.

                                    

2. Leverans                                    

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis leveranstid eller leveransdatum.   

 

3. Genomförande av uppdrag                                    

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis kvalitet,  flexibilitet, tillgänglighet och 

utförande. Avropande myndighet definierar vad som avses med vartdera begrepp.   

 

4. Sortiment                                    

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis antal eller typ av produkter, förmåga 

att leverera efterfrågade produkter, upplevelser och volym.    

 

5. Produktegenskaper                                    

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis kvalitet, accepterad avvikelse, 

hållbarhet, vikt, färg, storlek, användarvänlighet m.m.   

 

6. Idé                                    

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis framtagande av produkter som 

uppfyller kraven gällande syfte, målgrupp, värdegrund och tema. Krav kan även ställas på 

eller poäng sättas på exempelvis produktens användbarhet, anpassning till grafisk profil och 

design.   

 

7. Miljö                           

 Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis miljöegenskaper hos produkten eller 

utförandet av tjänsten.

 

8. Transformativ lösning

Transformativ lösningar definieras som lösningar som bidrar till minst 80 % mindre 

resursanvändning och CO2 utsläpp i förhållande till hur en funktion/service konventionellt 

sett tillhandahålls. 

 

Krav kan ställas på eller poäng sättas på exempelvis hur ett skifte från produkter till tjänster 
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kan genomföras och vilka möjligheter som finns, dvs. hur det går att flytta över traditionen 

att endast ge bort saker, som pennor, väskor, paraplyer till att också ge bort smart service 

såsom e-böcker, appar, ringsignaler etc.
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