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Instruktion för användning av avropsblanketten (För avropsmatrisen – se separat instruktion)
I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster och larmcentraltjänster rekommenderas att använda den avropsblankett som
har tagits fram av Statens inköpscentral. Blanketten fungerar både som avropsförfrågan och avropssvar och riktar sig således till såväl avropande
organisationer som till ramavtalsleverantörerna.
Avropande organisation fyller i de gula fälten. Blanketten låses därefter med ”låsknappen” och skickas till leverantörerna. Leverantörerna fyller i de blå fälten
och returnerar blanketten till avropande organisation. I de gröna fälten visas omräknade priser och poängsummor som ligger till grund för utvärderingen. Efter
utvärdering och tilldelning fungerar blanketten (med det vinnande avropssvaret), undertecknad av parterna och tillsammans med ev. bilagor och ramavtalets
allmänna villkor, som ett kontrakt för avropat uppdrag.
Detta dokument beskriver översiktligt hur blanketten är uppbyggd samt vad man som avropare och leverantör ska tänka på när man fyller i blanketten.
Flik 1 – Specifikation. Här fyller avropande organisation i administrativa uppgifter, specificerar de avropade tjänsterna och krav på dessa, anger hur
utvärdering ska gå till samt övriga uppgifter.
Flik 1.1 – Specifikation utökad. Används om flik 1 inte räcker till och avropet omfattar flera objekt med olika förutsättningar inom de mest frekventa
tjänsterna.
Flik 2 – Uppdragsbeskrivning. Används om fritextfälten på flik 1 och 1.1 inte räcker till. Alternativt går det att bifoga en separat bilaga.
Flik 3 – Avtalstecknande. Används enbart för det vinnande avropssvaret, efter tilldelningsbeslut.

Börja med att fylla i den egna organisationens
administrativa uppgifter.

När leverantören får blanketten fyller denne i sina
motsvarande uppgifter

Leverantören ska intyga att leverantörskraven i
ramavtalsupphandlingen alltjämt uppfylls samt ange vilka
ev. underleverantörer som avses utföra hela eller delar av
det avropade uppdraget.

Ange datum och tider samt om avtalsspärr (innan kontrakt
tecknas efter tilldelning) kommer att iakttas.
Ange med kryss vilket/vilka län avropet avser.

Först markerar ni
vilken/vilka tjänster
som omfattas av
avropet. Välj ”Ja”
med listpilen för
önskade tjänster.

I kolumn D/E framgår
de uppgifter som ska
anges i de gula fälten
per avropad tjänst.

Ange uppskattat/planerat antal timmar per månad för
tjänsten, schemalagda timmar respektive ej
schemalagda (extra bevakning) om det kan bli aktuellt.
För ronderande bevakning ska ni även ange
uppskattat/planerat antal ronder per månad.
Observera att 30,44 är ett schablonvärde som avser 1
rond /dygn under en månad, vilket är det vanligaste,
och kan skrivas över om ni beräknar ett större eller
mindre behov. I det grå fältet ska inget skrivas.

Beskriv uppdraget kortfattat eller
hänvisa till bilaga. Ingår fler objekt med
olika förutsättningar kan ni även
använda er av flik 1.1. Där finns plats för
ytterligare tre objekt för de mest
frekventa tjänsterna.
Observera att krav på leverantören och
på tjänsten anges först i steg 4
(kravspecifikation).

Exempel på leverantörens svar.
Avropande organisation har i exemplet
angett tidsåtgång för de schemalagda
timmarna till 100, vilket även framgår i
kolumn U. Antal ej schemalagda timmar
(extra bevakning) har angetts till 50 av
avropande organisation. Den siffran har
förts över automatiskt till kolumn V.

Leverantören har även rätt till en
framkörningsavgift per rond. Den har i
exemplet satts till 500 kr och multipliceras
därefter med antal ronder som avroparen
angett i kolumn F.
I kolumn U och V anger leverantören
timpriser. Dessa ska för vissa tjänster ligga
inom ett visst intervall. Se vägledning.

Det gröna fältet i kolumn X visar den totala beräknade
kostnaden per månad för den avropade tjänsten utifrån
uppskattade antal timmar, uppdragsbeskrivning och
ställda krav. Denna kostnad ligger till grund för
prisutvärderingen och är inte att likställa med ett fast
månadspris. T.ex. tillkommer alltid OB-tillägg enligt
gällande kollektivavtal om uppdraget utförs under OB-tid.

För larmutryckning anger ni ett
uppskattat antal utryckningar per
månad, definition av inställelsetid (se
vägledning) samt om rycken ska ske
med en eller två väktare. (Obs att i
Stockholm sker ryck enl. kollektivavtal
alltid med två väktare under kvälls- och
nattetid). Använd listpilarna.

För ordningsvakter anger ni förutom antal
timmar per månad även om det gäller
stationär eller ronderande ordningsvakt.
Använd listpilarna.

I det här steget anger ni vilken modell
som kommer att tillämpas för att
utvärdera inkomna avropssvar. Det kan
vara lägsta pris men vill ni använda
tilldelningskriterier (bör-krav) ska något
av alternativ 2-4 markeras. Blanketten
anpassar sig då till vald modell.

Observera att de två föreslagna
alternativen endast är exempel på
utvärderingsmodeller. Ni kan alltid
välja en annan modell för utvärdering.

Om ni vill använda möjligheten att ställa
tillkommande ska-krav enligt fastställd
kravlista väljer ni först tjänst. Använd listpilen.
Samma tjänst kan väljas flera gånger om ni
har flera krav på tjänsten.
Observera att med krav avses här krav på
leverantören, inte detaljerade krav på
uppdraget enligt uppdragsbeskrivning.

Välj därefter krav i kravlistan.
Använd listpilen. Samma krav
kan väljas för flera tjänster. Är
antalet krav så många att
raderna inte räcker till går det
att utöka från 10 till 20 genom
att klicka på ”knappen”.

Leverantören måste
bekräfta att kravet
uppfylls.

Om ni vill utvärdera avropssvaren med
tilldelningskriterier, utöver pris, väljer ni först
tjänst. Använd listpilen. Samma tjänst kan väljas
flera gånger om ni har flera krav på tjänsten.
Välj därefter krav ur listan och beskriv kravet i
fritext.
Observera att i denna sektion kan ni endast
ange bör-krav som kan besvaras med Ja eller
Nej av leverantören.

Beroende på vilken
utvärderingsmodell ni valt
ovan anger ni antingen
maxpoäng eller prisavdrag
för uppfyllt krav.

Leverantören ska
bekräfta om kravet
uppfylls eller inte och
bör även beskriva hur.

Observera att i denna sektion anger ni bör-krav som
utvärderas efter att avropssvar inkommit. Dvs. krav där
leverantören ska beskriva något som ni poängsätter eller
ger prisavdrag för enligt en skala beroende på hur väl
svaren motsvarar era krav. Var noga med att ange vad
som krävs för att uppnå viss poäng eller prisavdrag.

Beroende på vilken utvärderingsmodell ni
valt ovan anger ni antingen maxpoäng eller
prisavdrag för uppfyllt krav.
Ni utvärderar leverantörens svar och sätter
poäng/prisavdrag enligt den skala som ni
angett.

Har ni valt prisavdrag som utvärderingsmodell
kommer den slutliga utvärderingssumman att
framgå av ruta R213.

Om ni valt att utvärdera med
poängsättning ska priset viktas i
förhållande till uppfyllda
tilldelningskriterier. Ange viktning
och se till att summan alltid blir
100%.

När alla avropssvar inkommit anger ni det lägsta inkomna
totalpriset i ruta R206. Blanketten räknar då själv ut en
slutlig viktad poängsumma för det aktuella avropssvaret.
Avropssvar med lägst slutlig poängsumma tilldelas
kontrakt.

Har ni valt ”Annan utvärderingsmodell” i steg 3 kommer
det upp ett fält där ni själva beskriver hur avropssvaren
ska utvärderas.
Observera att vid val av ”Lägsta pris” behöver ni inte
beskriva någon utvärderingsmodell. Då framgår
utvärderingspriset direkt av ruta Y 130.

När ni fyllt i blanketten kan ni låsa de gula fälten för
redigering. Klicka på ”låsknappen” och ange ett lösenord.
Fälten går enkelt att låsa upp igen med samma ”låsknapp”
och samma lösenord.

Leverantören intygar att avropssvaret är komplett och
giltigt enligt ställda krav.
Vill ni ha en fysisk underskrift måste detta kommuniceras
tydligt i er förfrågan. Leverantörerna får då printa ut sidan,
underteckna och ev. scanna in den som PDF.

Sista fliken används bara om det aktuella avropssvaret har
vunnit den förnyade konkurrensen. Några av uppgifterna
blir automatiskt förifyllda. Skriv ut blanketten och
underteckna. Tillsammans med ramavtalets allmänna
villkor och ev. bilagor utgör nu blanketten ett kontrakt
(leveransavtal) mellan parterna.

