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informationssäkerhet i ramavtalsupphandling av
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1 Inledning
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende informationssäkerhet som
använts i ramavtalsupphandling av Städtjänster. Det innehåller även krav som kan
ställas vid avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur frågor avseende
informationssäkerhet hanterats i den aktuella ramavtalsupphandlingen.
Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de
fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde
på avropa.se.
Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt:
Kvalificeringskrav
Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda
redan när anbud lämnas in.
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Tekniska krav
Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och
eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som
”ska-krav”.
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten
och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis
poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och
upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i
ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra
benämningar förekommer.
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2 Kvalificeringskrav
Krav på ramavtalsleverantörens informationssäkerhetsarbete
Informationen hämtad från Upphandlingsdokument avsnitt 5.6.6 Systematiskt
informationssäkerhetsarbete
Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete gällande
den egna verksamheten som minst omfattar:
1. Policy för informationssäkerhet
2. Upprättande och uppföljning av informationssäkerhetsmål för verksamheten
3. Identifiering och hantering av risker
4. Fastställa vilka resurser som behövs samt tilldela ansvar och befogenheter vad
gäller informationssäkerheten

3 Tekniska krav
Informationssäkerhetskrav på upphandlingsföremålet
-Inga tekniska krav har ställts avseende informationssäkerhet

4 Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier avseende informationssäkerhet
-Inga tilldelningskriterier avseende informationssäkerhet användes vid
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen.
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5 Särskilda kontraktsvillkor
Villkor för informationssäkerhet vid fullgörande av ramavtalet
Informationen hämtad från Ramavtalets huvuddokument 1.12 Underleverantör
Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav
och villkor i Ramavtalet och Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremålet
som Underleverantör ska utföra, såsom fönsterputs, golvvård och tvätt/hyra av
entrémattor.
Ramavtalsleverantören får endast använda sig av underleverantör i ett led, det vill
säga underleverarantören får inte i sin tur anlita en annan underleverantör för
fullgörande av ett visst kontrakt eller uppfyllande av ett visst krav.
Ramavtalsleverantören ska ha rutiner och verka för att Underleverantörer åtar sig
att de inte omfattas av någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–3 §§ LOU samt
att Underleverantörer i relevanta delar och vid fullgörande av Ramavtalet och
Kontrakt, följer:
•
•
•

Ramavtalsleverantörens ledningssystem för miljö och kvalitet,
Ramavtalsleverantörens krav på informationssäkerhet, och
kraven och villkoren i avsnitt Miljöhänsyn och Sociala hänsyn

Ramavtalsleverantören ska om nödvändigt styrka att Underleverantör uppfyller
relevanta krav och villkor.
Ramavtalsleverantören ska också säkerställa att Underleverantör medverkar vid
uppföljning enligt avsnitt Uppföljning.
Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta
emot Avropsförfrågan, lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera
Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören har inte rätt att anlita i punkterna nedan angivna kategorier
av Underleverantörer, oavsett var i leverantörskedjan, för att fullgöra hela eller delar
av det åtagande som framgår av
Ramavtalet och Kontrakt utan att ha skickat in bilaga Anmälan om särskild
Underleverantör.
•

Företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav
på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.
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•

Underleverantörer som Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra
kontraktet.

Är Underleverantören ett företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för
att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig
kapacitet får inte företaget fullgöra
Kontrakt förrän Kammarkollegiet skriftligen har godkänt det åberopade företaget.
Till anmälan om att använda ett åberopat företag ska Ramavtalsleverantören bifoga
ett skriftligt samarbetsavtal eller liknande med ett åtagande från företaget om att
Ramavtalsleverantören kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna samt
vilka resurser företaget åberopas för. Om den kapacitet som åberopas avser
ekonomisk och finansiell ställning ska Underleverantören åta sig ett solidariskt
ansvar för Ramavtalsleverantörens fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.
Om Underleverantör bryter mot de krav eller villkor som anges i Ramavtalet eller
Kontrakt har Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan bestämma att
Underleverantören inte längre får anlitas för fullgörande av Ramavtalet eller
Kontrakt.
Ramavtalsleverantören ansvarar för Underleverantör såsom för egen del. Om
Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera
i vite och andra påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.
Informationen hämtad från Allmänna villkor avsnitt 2.15.2 Ramavtalsleverantörens
ansvar för Underleverantör
I den utsträckning Underleverantör anlitas för utförande av åtagande under
Kontraktet ansvarar Ramavtalsleverantören för Underleverantörens utförande
såsom för eget arbete. Detta inkluderar för tydlighetens skull även att
Ramavtalsleverantören ansvarar för att Underleverantörens medarbetare iakttar
sekretess enligt avsnitt; Ramavtalsleverantörens ansvar för medarbetare, och att
Underleverantörens medarbetare följer riktlinjer för säkerhet och
informationssäkerhet enligt avsnitt 2.19.1 Informationssäkerhet.
Informationen hämtad från Allmänna villkor avsnitt 2.19.1 Informationssäkerhet
Ramavtalsleverantören ska följa de föreskrifter och riktlinjer för säkerhet och
informationssäkerhet som Avropsberättigad föreskriver samt tillse att samtliga
medarbetare som Ramavtalsleverantören sysselsätter under Kontraktet iakttar
dessa föreskrifter.
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