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2. Administrativa förutsättningar och krav
2.1 Upplägg
Anbudsgivaren ska i sitt anbud visa att de krav som ställs i förfrågningsunderlaget uppfylls.
Om anbudsgivaren inte visar att de ställda kraven uppfylls eller inte svarar på frågorna,
kommer detta att tolkas som att kraven inte kan uppfyllas eller att kravet inte kan
accepteras. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet inte utvärderas.
Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna och noggrant gå igenom sitt anbud innan
det lämnas för att kontrollera att den efterfrågade informationen besvarats samt att
samtliga bilagor bifogats anbudet. Det är av vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade
uppgifter, särskilt då möjligheten att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med
förtydliganden eller kompletterande uppgifter är begränsad.
Observera att ställda krav ska vara uppfyllda senast sista anbudsdagen, såvida inte annat
uttryckligen anges i anslutning till kravet i förfrågningsunderlaget.

2.2 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt Lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. De inkomna anbuden kommer efter
anbudsöppningen att genomgå en kvalificering.
De anbud som är kompletta och uppfyller de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget
kommer sedan att utvärderas utifrån de utvärderingskriterier som anges i
förfrågningsunderlaget.
2.2.1 Förhandling
Då upphandlingen genomförs som ett öppet upphandlingsförfarande finns ingen möjlighet att
förhandla om villkoren i förfrågningsunderlaget.

2.3 Alternativa anbud
I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Statens inköpscentral anse det
senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

2.4 Förutsättningar för anbudsgivning
2.4.1 Anbudets språk
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Anbud ska vara skrivet på svenska. Svenska språket tillämpas vid all kommunikation
rörande denna upphandling, med undantag för certifikat, intyg och bevis som kan vara på
engelska, danska eller norska.
Uppfyller anbudsgivaren krav på anbudets språk? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

För upphandlarens kontroll: Uppfyller anbudsgivaren krav på
anbudets språk? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.4.2 Elektronisk anbudsinlämning
Statens inköpscentral använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget Tendsign för
hantering av förfrågningsunderlag och anbud. Tendsign ägs av Visma Commerce AB. Anbud
kan således inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.
Företrädare för anbudsgivare ansluter sig till Tendsign genom att registrera ett
användarkonto på Tendsigns hemsida, www.tendsign.com. Den e-postadress som
anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för all vidare
kommunikation i upphandlingen både från och till Statens inköpscentral.
Den juridiska eller fysiska person vars organisationsnummer eller personnummer anges i
Tendsignkontot betraktas som anbudsgivare. För de fall anbudet är lämnat av ett
konsortium och separat blankett avseende konsortium har undertecknats, ses bolaget med
Tendsignkontot som företrädare för konsortiet.
Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:
tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på
www.tendsign.com/support. Då TendSigns support inte har öppet dygnet runt är det viktigt
att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk support.
2.4.3 Kostnader i samband med anbudsgivningen
Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader som uppstår i
samband med anbudsgivningen.
2.4.4 Sista anbudsdag
Sista dag för anbudsinlämning är 2016-11-21
2.4.5 Anbudets giltighetstid
Vid en eventuell överprövning kan giltighetstiden för anbuden komma att förlängas. Statens
inköpscentral kommer i sådana fall att skriftligen begära bekräftelse hos anbudsgivaren att
denne godkänner förlängningen.
Anbudet ska vara giltigt till och med 2017-07-31
Accepterar anbudsgivaren kravet på anbudets giltighetstid?
(Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.4.6 Reservationer
Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget,
kan anbudet komma att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför undvika att lämna
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information som inte efterfrågats.

2.5 Frågor om upphandlingen
2.5.1 Frågor om förfrågningsunderlaget
Alla frågor om förfrågningsunderlaget ställs till och besvaras av Statens inköpscentral via
Tendsign. Frågor besvaras och förmedlas till samtliga anbudshämtare via TendSign, alla
frågor och svar som publiceras är avidentifierade.
Frågor och svar utgör en del av förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderlaget behöver
kompletteras med anledning av frågor från anbudsgivare, eller av någon annan anledning,
kommer kompletteringen att finnas i Tendsigns frågor-och-svarsfunktion samt sändas, via
den e-postadress som anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, till alla som via
Tendsign hämtat förfrågningsunderlaget.
De av Statens inköpscentral lämnade svaren avseende förfrågningsunderlaget är endast
bindande om svaren lämnats via Tendsign. Anbudsgivare är själv skyldig att hålla sig
uppdaterad och ta del av den information som publiceras under anbudstiden. Om en
anbudsgivare hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt än via TendSign kan Statens
inköpscentral inte garantera att all information om upphandlingen, eventuella förtydliganden
samt frågor och svar, kommer anbudsgivaren tillhanda under anbudstiden.
Sista dag för att besvara frågor är sex (6) dagar före sista anbudsdag.
Sista dag för att ställa frågor är: 2016-11-09
2.5.2 Rättelse av fel och kompletteringar av anbud
Anbudsgivaren kan inte på eget initiativ vidta ändringar i eller kompletteringar till anbud efter
sista anbudsdag. Däremot kan anbudsgivare, på begäran av Statens inköpscentral, få rätta
uppenbara felskrivningar eller felräkningar eller annat uppenbart fel. Statens inköpscentral får
också begära att anbud förtydligas eller kompletteras efter sista anbudsdag, om det inte
finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

2.6 Avtalsvillkor
Villkoren i förfrågningsunderlagets kapitel 6, Huvuddokument och kapitel 7, Allmänna villkor,
kommer att utgöra underlag för ramavtalet och det kontrakt som kommer att användas vid
avrop av de avropsberättigade. Samtliga villkor ska accepteras i sin helhet av anbudsgivaren.
Anbudsgivarens egna standardvillkor, allmänna villkor eller förbehåll accepteras inte.
Accepterar anbudsgivaren avtalsvillkoren? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.7 Anbudsöppning
Vid anbudsöppning kommer minst två personer från Statens inköpscentral närvara.
Anbudsöppningen äger rum så snart som möjligt efter sista anbudsdag, planerat datum för
anbudsöppning är 2016-11-22

2.8 Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2017.
Ett tilldelningsbeslut är inte civilrättsligt bindande utan innebär endast att Statens
inköpscentral har fattat beslut om utgången av anbudsutvärderingen och dess vinnare.
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Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via Tendsign.
Ramavtal sluts tidigast efter tio (10) dagar räknat från och med dagen efter
tilldelningsbeslutets avsändande.

2.9 Sekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller
upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden enligt huvudprincipen i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen (1949:105) offentliga allmänna handlingar. Delar av anbuden kan
dock omfattas av kommersiell sekretess.
För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs att uppgifterna
avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan
antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att
de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell
sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att uppgifter i anbudet
ska sekretessbeläggas. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses
samt vilken skada som skulle uppkomma om anbudsgivarens uppgifter röjs.
I det fall anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud
anges detta i bilaga Sekretessbegäran.
Statens inköpscentral kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att
omfattas av sekretess utan sekretessprövning sker först i samband med att en uppgift
begärs ut. Slutlig prövning kan komma att ske i domstol.
Begärs sekretess på delar av anbudet? (Ja/Nej svar)
Nej
Ja
I det fall sekretess begärs, har bilaga Sekretessbegäran fyllts i
och bifogats anbudet? (Ja/Nej svar)
Ja
Nej
För upphandlarens kontroll: I det fall sekretess begärs, har
bilaga Sekretessbegäran fyllts i och bifogats anbudet? (Ja/Nej
svar)
Ja
Nej

2.10 Elektronisk underskrift av ramavtal
Statens inköpscentral arbetar med fullt utvecklad e-upphandling från annons till avtal.
Statens inköpscentral hanterar undertecknande av de statliga ramavtalen elektroniskt
genom att båda parter signerar med e-legitimation. Tendsign är integrerat med en
tredjepartstjänst från ChamberSign för verifikation av personers behörighet att teckna avtal.
Samtliga ramavtal som Statens inköpscentral upphandlar signeras på detta sätt.
E-signeringen ställer krav enligt nedan på blivande ramavtalsleverantörer.
För att kunna utföra e-signering av Statens inköpscentrals ramavtalsdokument ska den
person som är firmatecknare (alt. den person som innehar fullmakt för avtalstecknande) för
anbudsgivaren:
1) Inneha en e-legitimation hos utfärdare av e-legitimationer.
2) Inneha ett konto hos ChamberSign för tjänsten CSign om rätt att signera avtal. Konto
och signering av Statens inköpscentrals ramavtal via CSign är kostnadsfri för
ramavtalsleverantör.
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CSign stöder ett flertal e-legitimationer. Läs mer på www.csign.se för beställning av
e-legitimation samt för anslutning till CSign och konto för e-signeringstjänst.
Anbudsgivare anger namn, e-postadress samt telefonnummer till den person som är
firmatecknare, alternativt innehar fullmakt för detta ramavtal, och som kommer att signera
ramavtalet om inlämnat anbud resulterar i att ramavtal erbjuds.
Uppfyller anbudsgivaren krav avseende elektronisk underskrift
av ramavtal? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Namn: (Fritextsvar)
E-postadress: (Fritextsvar)
Telefonnummer: (Fritextsvar)

2.11 Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran
Det elektroniska anbudet bestyrks genom att behörig företrädare för anbudsgivaren fyller i
och undertecknar bilaga Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran och bifogar den
tillsammans med anbudet som en pdf-fil. I det fall anbudet undertecknas av person som är
behörig att företräda anbudsgivaren utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för
styrkande av rätten att underteckna anbudet komma att inhämtas i efterhand.
Här ska anbudsgivaren bifoga bilaga Anbudets undertecknande
och sanningsförsäkran till anbudet: (Bifogat dokument)
För upphandlarens kontroll: Har anbudsgivaren bifogat ifylld
bilaga Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran?
(Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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