
Frågor och svar

Köpare Upphandling

FöretagshälsaStatens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

Namn:Köpare:

Lisa SundbergHandläggare: Referensnr: 23.3-2523-19

0707646412Telefon: Beskrivning: Upphandling av ramavtal för tjänster inom 

företagshälsa

Lisa.Sundberg@Kammarkollegie

t.se

E-post:

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-27  08:39

Det har upptäckts ett fel i bilaga Orter, mottagningar och åberopade företag. Den gamla bilagan har tagits 

bort och ersatts med en ny rättad bilaga.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-20  08:55

Det har kommit till vår kännedom att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården upphörde att gälla den 2018-01-01 och är ersatt med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i 

hälso- och sjukvården. 

Det berör avsnitten 3.5 Pris vaccinationer samt 5.2.6.1 Vaccination - influensa och andra epidemiska 

sjukdomar och 5.2.6.2 Vaccination vid smittexponering i tjänsten i upphandlingsdokumentet.

Ramavtalen kommer att justeras till rätt hänvisning (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 

(2017:37)) innan signering. I upphandlingen berörda tjänster ska utföras i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS (2017:37).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-26  08:29

Vi har blivit uppmärksammade på en felaktighet i Bilaga Referensuppdrag 3 - Reaktiva tjänster. Den felaktiga 

bilagan är nu borttagen och har ersatts av en rättad version.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-09-03  15:24

Det har kommit till vår kännedom att benämningen underleverantörer förekommer i Bilaga orter, 

mottagningar och åberopade företag. Detta är en felskrivning, i upphandlingen ska anbudsgivaren enbart 

ange åberopade företag. 

Med Åberopat företag avses företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören har åberopat för att uppfylla krav 

på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Ovanstående medför att om anbudsgivare nyttjar annat företags kapacitet i syfte att erbjuda en mottagning 

på offererad ort utgör detta ett åberopat företag.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 1 2019-07-01  15:28

I ert dokument 3.Prövning, utvärdering och kvalificering, punkt 3.6 Utvärderingskriteriet Kvalitet 

(referensfrågor) så har ni skrivit om det kvalitativa mervärdet. När vi räknar ihop varje referensuppdrags 

mervärde på 2 100 000 SEK så får vi en summa om 6 300 000 SEK totalt och ni skriver att "För 

utvärderingskriteriet Kvalitet har Kammarkollegiet bestämt ett mervärde på totalt 7 200 000 SEK". Vi undrar 

vilken/vilka summor som är korrekt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-07-02  11:26

Den är 6 300 000 SEK som är den korrekta totala mervärdessumman (d.v.s. 2 100 000 + 2 100 000 + 

2 100 000 = 6 300 000 SEK).  
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Med vänlig hälsning 

Lisa Sundberg

Upphandlare

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 2 2019-07-01  15:18

När kommer referenserna att kontaktas via e-mail?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-07-02  11:37

Kammarkollegiet avser att kontakta referenterna under utvärderingen, företrädesvis i september men 

även de första veckorna i oktober.

Med vänlig hälsning

Lisa Sundberg

Upphandlare

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 3 2019-07-01  15:17

I dokument 6. Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare, punkt 6.6.4.4 Teknisk kapacitet i form av 

referensförteckning skriver ni att "Referensuppdragen ska vara från tre (3) olika uppdragsgivare". Hur ser er 

definition av "uppdragsgivare" ut? Kan t.ex. samtliga referensuppdrag vara från ett och samma 

organisationsnummer? Eller ska vart och ett av referensuppdragen vara från olika organisationsnummer?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-07-02  13:17

Referensuppdragen kan vara från en uppdragsgivare (med samma organisationsnummer) under 

förutsättning att uppdragsgivaren har en spridd verksamhet och att referensuppdragen avser olika 

verksamhetsområden. Exempel på uppdragsgivare med spridd verksamhet är kommun och landsting, 

förutsatt att referensuppdragen avser olika förvaltningar/enheter/ verksamheter inom kommunen och 

landstinget. I annat fall ska vart och ett av referensuppdragen vara från olika uppdragsgivare (med 

olika organisationsnummer).

Med vänlig hälsning 

Lisa Sundberg

Upphandlare

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 4 2019-07-04  14:11

I tidigare Ramavtal har det varit möjligt för avropsberättigad att välja Sjuk och Frisk som en övrig tjänst. Det 

verkar nu som om den tjänsten inte är med i den nya upphandlingen. Förstudiens slutsats var att de digitala 

tjänsterna ökar i attraktivitet och Sjuk och frisk nämns som ett exempel. Om tjänsten tas bort så kommer de 

kunder som redan idag har tjänsten via ramavtalet att bli tvungna att upphandla tjänsten utanför 

ramavtalet. Det vi undrar är varför Sjuk och Frisk är borttagen.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-07-11  13:45

Enligt insamlad statistik omsätter tjänsten Sjuk- och friskanmälan relativt låga belopp och efter noga 

övervägande finns därför tjänsten inte specificerad i annonserad upphandling.

Med vänlig hälsning 

Lisa Sundberg

Upphandlare

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 5 2019-07-04  16:33

Vi har noterat att det finns med vissa orter i dokument Bilaga SCB statistik statliga myndigheter och 

anställda där det inte finns någon företagshälsovård. Vi undrar då om det finns någon avståndsgräns eller 

tidsgräns till närmaste ort där företagshälsovård finns för att kunna svara på ett sådant avrop?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-13  11:14

Bilagan SCB:s statistik statliga myndigheter och anställda syftar till att fungera som stöd för 

anbudsgivare, se punkt 1.4.3.1. Ramavtalsleverantörer äger rätt att åberopa andra företag för att 

fullgöra åtaganden enligt ramavtalet, se punkt 6.2.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 6 2019-07-04  13:59

7.5.2 Takpris - 2 st, 2 meningen står det: "Efterfrågas en Tjänst för vilken takpris saknas ska 

Ramavtalsleverantören aldrig debitera högre pris än det högsta angivna takpriset i Ramavtalet". Vi skulle 

vilja ha en förklaring kring vad som avses med denna mening.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-13  11:15

Ramavtalsleverantören ska aldrig debitera högre pris än i ramavtalet angivet takpris för den 

kompetensen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 7 2019-08-14  10:45

Under prisfrågorna 3.5 Vaccinationer efterfrågas pris både per styck och pris per timme. I förklaringstexten 

där pris per timme ska anges efterfrågas pris per styck. Vad gäller? 

Är det olika vaccinationstyper som avses (influensa respektive smittexponering)?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-15  08:25

Vi efterfrågar pris per styck (1500 st) och pris per timme (270 tim), som anges i kolumnen för kvantitet. 

Pris per st som anges i förklaringstexten där pris per timme ska anges avser pris per timme.

Prisförfrågan avser alla vaccinationstyper.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 8 2019-08-20  16:59

Gällande punkt 3.6 och referenstagning så undrar vi om ni har eller skulle kunna tydliggöra vilken tidgräns 

eller deadline som gäller för referenterna att skicka in sina svar (dvs. när gäller att ni bedömer "uteblivet 

svar" för referenserna)? Se er text nedan angående denna fråga.

"Observera att det åligger anbudsgivaren att kontrollera att angiven kontaktperson är tillfrågad och 

tillgänglig. Uteblivet svar resulterar i betyget noll (0), d.v.s. att inget mervärde erhålls."

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-22  13:45

Vår målsättning är att referenstagningen ska vara färdig i oktober. Se även fråga 2 i frågor och svar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 9 2019-08-23  14:15

6.6.4.4 Teknisk kapacitet i form av referensförteckning

Referensuppdragen ska vara från tre (3) olika uppdragsgivare. Kan olika förvaltningar, men inom samma 

offentlig sektor, anses som olika uppdragsgivare?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-08-26  08:53

Vi anser att frågan är besvarad. Se fråga 3 i Fråga och Svar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 10 2019-08-28  16:05
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Fråga 7 nedan berör pris för vaccination. Kan ni ytterligare förtydliga hur ni menar med att pris skall sättas 

för BÅDE timpris och styckpris.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-09-02  09:17

Beroende på situation och behov har de avropsberättigade myndigheterna möjlighet att beställa 

vaccinationer per styck alternativt per timme.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 11 2019-08-28  15:46

Finns det någon statistik på hur omsättningen i det befintliga avtalet har fördelats mellan befintliga 

leverantörer?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-09-02  10:49

Nedan visas fördelningen av omsättning mellan leverantörer för år 2018. Leverantörer som under 

2018 har omsatt 0 kr finns inte med i redovisningen nedan. 

Företagshälsovårdstjänster Redovisad omsättning År 2018

AB Previa                                             99 628

Attundahälsan Företagshälsovård AB          276 

Avonova Hälsa AB                                     64 313

Clarahälsan AB                                       1 714 

Feelgood Företagshälsovård AB             27 610 

Feelgood Företagshälsovård Östersund AB  777 

Företagshälsan FHC AB                               1 004

Länshälsan Uppsala AB                               3 920 

Feelgood Företagshälsovård Södra AB       8 277

Företagshälsovårdstjänster Summa   207 518

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 12 2019-08-29  19:01

Vad avses med "skelettmätning" i tjänstebeskrivning av 5.2.1.1 Hälsotest?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-09-02  11:43

Skelettmätning kan genomföras i samband med ett hälsotest för att t.ex. säkerställa hälsosamma 

viktgränser för den specifika individen.
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