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1. Inbjudan

1.1 Vårt uppdrag
Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Revision- och granskningstjänster.
 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga
inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra
gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter
upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att
tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.
 
Ytterligare information om oss och våra pågående upphandlingar, samordnade ramavtal och praktiska
vägledningar finns på Avropa.

1.1.1 Innehållsförteckning
Annonserade upphandlingsdokument består av nedanstående kapitel och bilagor.
 
Kapitel

1. Inbjudan
2. Administrativa förutsättningar och krav
3. Prövning, utvärdering och kvalificering
4. Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
5. Kravspecifikation Avtalsuppföljning
6. Kravspecifikation IT-revision
7. Kravspecifikation Forensic
8. Kravspecifikation Miljö och Hållbarhet
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9. Kravspecifikation Internrevision
10. Kravspecifikation Finansiell revision
11. Ramavtalets huvuddokument
12. Allmänna villkor - Förnyad konkurrensutsättning 
13. Allmänna villkor - Rangordning
14. Kravkatalog

 
Bilagor
Avropsberättigade
Sekretessbegäran
Förteckning Åberopade företag
Förteckning konsortiedeltagare 
Sanningsförsäkran
Referensuppdrag Avtalsuppföljning
Referensuppdrag IT-revision
Referensuppdrag Forensic
Referensuppdrag Miljö och hållbarhet
Referensuppdrag Internrevision
Referensuppdrag Finansiell revision
Skriftlig beskrivning - anbudsområde Avtalsuppföljning
Skriftlig beskrivning - anbudsområde Forensic
Skriftlig beskrivning - anbudsområde Internrevision
Skriftlig beskrivning - anbudsområde IT-revision
Skriftlig beskrivning - anbudsområde Miljö och hållbarhet
Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

1.2 Avropsberättigade
Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter
under riksdagen och andra offentligt styrda organ.
 
Myndigheter under regeringen är avropsberättigade med stöd av förordning (1998:796) om statlig
inköpssamordning. Se Statistiska centralbyråns (SCB:s)  Allmänna myndighetsregister för detaljerad
information om statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges Domstolar och
Domstolsverket samt svenska utlandsmyndigheter.
 
Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap 18 och 22 §§ i lag (SFS
2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), är avropsberättigade med stöd av att de har lämnat
bekräftelse till Kammarkollegiet på att de önskar vara avropsberättigade på ramavtal.
 
Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka myndigheter och organisationer som under ramavtalsperioden
är avropsberättigade.

1.3 Om upphandlingen

1.3.1 Upphandlingsföremål
Denna upphandling omfattar Revision- och granskningstjänster.
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Upphandlingen är uppdelad i sex (6) anbudsområden:

Anbudsområde Avtalsuppföljning
Anbudsområde IT-revision
Anbudsområde Forensic
Anbudsområde Miljö och Hållbarhet
Anbudsområde Internrevision
Anbudsområde Finansiell revision

Uppdrag ska kunna utföras på plats över hela Sverige. Observera att vid avrop kan krav komma att
ställas på revision utomlands.

1.3.2 Bakgrund och syfte
Kammarkollegiet har under 2018 genomfört en förstudie avseende behovet av ett statligt samordnat
ramavtal inom området Revision- och granskningstjänster. I förstudien konstateras att det finns behov av
ett statligt ramavtal på området.
 
Syftet med upphandlingen är att avropsberättigade ska kunna avropa tjänster på ett enkelt och effektivt
sätt, för att generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga
villkor.

1.3.3 Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen
 
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett, flera eller samtliga anbudsområden. Ramavtal kommer att
tilldelas per anbudsområde.
 

a. Lämnas anbud på anbudsområde Avtalsuppföljning?

Ja/Nej
Generella krav  

b. Lämnas anbud på anbudsområde IT-revision?

Ja/Nej
Generella krav  

c. Lämnas anbud på anbudsområde Forensic?

Ja/Nej
Generella krav  

d. Lämnas anbud på anbudsområde Miljö och Hållbarhet?

Ja/Nej
Generella krav  
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e. Lämnas anbud på anbudsområde Internrevision?

Ja/Nej
Generella krav  

f. Lämnas anbud på anbudsområde Finansiell revision?

Ja/Nej
Generella krav  

1.3.4 Omsättning
Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.
 
Eftersom det sedan tidigare inte finns något ramavtal inom detta område har Kammarkollegiet inte
någon information avseende statistik och omsättning.

1.3.5 Antal ramavtalsleverantörer
Kammarkollegiet kommer att anta följande antal ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många
anbud uppfyller ställda krav:

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde
Avtalsuppföljning.
Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde IT-
revision.
Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde
Forensic.
Ramavtal kommer att tecknas med maximalt fem (5) ramavtalsleverantör för anbudsområde Miljö
och Hållbarhet.
Ramavtal kommer att tecknas med maximalt fem (5) ramavtalsleverantör för anbudsområde
Internrevision.
Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde
Finansiell revision.

1.3.6 Metod för tilldelning av kontrakt
Ramavtalet anger villkoren för framtida anskaffningar av tjänster som ska tillhandahållas under en given
tidsperiod. Underleverantör kan inte besvara avropsförfrågan eller teckna kontrakt med avropsberättigad.

I och med att avrop sker upprättas kontrakt mellan avropsberättigad och ramavtalsleverantören
avseende de tjänster som ska levereras. Bilaga Allmänna villkor innehåller bestämmelser som ska gälla
för det enskilda kontraktet.

När avropsberättigad använder ramavtalet och tilldelar kontrakt är den skyldig att hålla sig inom de
ramar som ges av villkoren i ramavtalet. Detta gäller både vid avrop som sker enligt rangordning eller
genom förnyad konkurrensutsättning.

Nedan specificeras villkoren för hur kontrakten ska fördelas vid avrop.

Anbudsområde Avtalsuppföljning - Förnyad konkurrensutsättning
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Anbudsområde IT-revision - Förnyad konkurrensutsättning
Anbudsområde Forensic - Rangordning
Anbudsområde Miljö och Hållbarhet - Förnyad konkurrensutsättning
Anbudsområde Internrevision - Förnyad konkurrensutsättning
Anbudsområde Finansiell revision - Rangordning

Förnyad konkurrensutsättning

I denna upphandling genomförs avrop för fyra (4) av anbudsområdena enligt ovan punktlista genom
förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU. Detta innebär att samtliga anbudsgivare bjuds in på
nytt att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt,
preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i detta upphandlingsdokument.

Tilldelning utan förnyad konkurrensutsättning (rangordning)

I denna upphandling sker avrop för två (2) av anbudsområdena enligt ovan punktlista med tillämpning av
rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU. Det innebär att
avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade ramavtalsleverantören inom respektive
anbudsområde.

1.4 Ramavtalets ingående och löptid
Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet
och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör
därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst
24 månader.

Ramavtalet beräknas träda i kraft  2020-03-02 
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