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1 Inledning

Takpriser gäller inte om kund använder egna mallar för säkerhetsskyddsavtal eller
personuppgiftsbiträdesavtal, vars innehåll avviker väsentligt från ramavtalets
motsvarande eller ändrar de förkryssade alternativen i personuppgiftsbiträdesavtalet.
Takpriser gäller inte heller om kund anpassar delar i allmänna villkor gällande viten,
skadestånd och ersättningar på ett för ramavtalsleverantören kostnadsdrivande sätt.
Utgångspunkten för pris oavsett avropsform är alltid kunds krav gällande kompetensnivå
och erfarenhet samt kraven i upphandlingen d.v.s. ramavtalsleverantören kan erbjuda en
konsult på högre nivå eller med mer erfarenhet men det ger inte rätt att ta ut ett högre
pris. Konsulter ska påbörja uppdraget på heltid senast inom 10 arbetsdagar efter kontrakt
tecknats, alternativt enligt det senare datum och/eller till den omfattning som
avropsberättigad kund anger. Eventuell ersättning för konsulters resa eller restid till och
från stationeringsort utgår inte.
Ramavtalsleverantören ska kunna tillhandahålla konsulter enligt definierade roller för
beställningar i den dynamiska rangordningen till en omfattning om minst 10 500 timmar
per år för respektive roll under hela ramavtalets löptid, år räknas med 12 månader utifrån
ramavtalets löptid.

2 Priser
2.1 Takpris för samtliga konsulter och roller på nivå 1-4
Pris per timme: 1 592 SEK

2.2 Pris för konsultroller
Priser som anges nedan är fasta priser för rollerna i den dynamiska rangordningen samt
takpriser för den förnyade konkurrensutsättningen för IT-säkerhetsanalytiker/ITsäkerhetsstrateg och IT-säkerhetstekniker. Takpriser får inte överstigas i ett avropssvar i
en förnyad konkurrensutsättning om inte kund anpassar krav gällande konsulternas
kompetens eller krav i Allmänna villkor på ett för ramavtalsleverantören kostnadsdrivande
sätt. Ställer kund lägre krav gällande kompetens, utbildning och/eller certifikat på en av de
definierade rollerna i förnyad konkurrensutsättning får inte ett högre pris tas ut.
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2.2.1 IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg
Uppdrag som IT-säkerhetsanalytiker kan innebära exempelvis arbete med ledning och
styrning av informationssäkerhet men inriktning på att utforma och införa policy, strategi
och övriga regelverk för en organisations informationssäkerhet och IT-säkerhet med
utgångspunkt från etablerade standarder på området. Kan även avse arbete med katastrofoch/eller kontinuitetsplanering med inriktning på informationsbehandling och utformning
och etablering av rutiner för incidenthantering, övergripande IT-säkerhetsarkitektur samt
mätning/utvärdering av informations- och IT-säkerhet. Arbetet kan även avse
genomförande av riskanalyser, värdering av informationstillgångar och bedömning av
säkerhetsnivåer. Konsulten ska:
•
•

•
•
•
•

Arbetat minst 6 år som konsult inom rollen med erfarenhet av uppdrag enligt
beskrivning i detta avsnitt ovan samt tala och skriva svenska flytande.
Inneha utbildning med examen på universitets/högskole/yrkeshögskolenivå eller
motsvarande, om utbildning saknas ska konsulten arbetat minst 8 år inom rollen.
En avropande kund får inte i en beställning ställa krav på specifik utbildning.
Inneha giltig certifiering CISSP, CISM eller likvärdigt.
Genomgått relevanta kurser inom området, inneha relevanta certifikat samt en hög
och aktuell kompetens inom området, kunna leda grupper och arbeta självständigt.
Ha gått minst tre olika kurser inom respektive kompetensområde varav en
genomgåtts senaste året räknat från och med beställningsdatum.
Ha genomgått minst tre kurser inom sitt kompetensområde som omfattat minst två
heldagar vardera (det behöver inte vara samma kurser som punkten ovan).

2.2.2 IT-säkerhetstekniker
Pris per timme: 892 SEK

Uppdrag som IT-säkerhetstekniker kan innebära exempelvis arbete med att analysera
behoven av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet, med hänsyn till
verksamhetens IT-miljö, krav på säkerhet och effektivitet genom exempelvis tillämpning av
rollbaserad behörighet och analysering av intrångsskydd. Det avser även arbete med
implementering av säkerhetsteknik. Konsulter ska kunna utforma och implementera
säkerhetslösningar i olika system, säkerhet i webbtjänster, patch-hantering, säkerhet i
datakommunikation, brandväggar och andra intrångsskyddssystem, skydd mot skadlig
kod, intrångsdetektering, penetrationstester etc. Konsulter ska ha kunskap om
säkerhetsarkitektur, certifikathantering, kryptering samt erfarenhet av implementationer
av säkerhetskoncept i tekniska miljöer och avropsberättigad kund kan specificera
vilket/vilka av dessa områden som är relevanta för det specifika uppdraget. Konsulten ska:
•
•

•

Arbetat minst 6 år som konsult inom rollen med erfarenhet av uppdrag enligt
beskrivning i detta avsnitt ovan samt tala och skriva svenska flytande.
Inneha utbildning med examen på universitets/högskole/yrkeshögskolenivå eller
motsvarande, om utbildning saknas ska konsulten arbetat minst 8 år inom rollen.
En avropande kund får inte i en beställning ställa krav på specifik utbildning.
Inneha giltig certifiering CISSP, CISM eller likvärdigt.
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•
•
•

Genomgått relevanta kurser inom området, inneha relevanta certifikat samt en hög
och aktuell kompetens inom området, kunna leda grupper och arbeta självständigt.
Ha gått minst tre olika kurser inom respektive kompetensområde varav en
genomgåtts senaste året räknat från och med beställningsdatum.
Ha genomgått minst tre kurser inom sitt kompetensområde som omfattat minst två
heldagar vardera (det behöver inte vara samma kurser som punkten ovan).
Ha erfarenhet av olika system och genomgått kurser i dessa system.
Avropsberättigad anger beställning vilka typer av system konsulten ska ha god
kunskap i. Med god kunskap avses här förutom genomgått kurser, utfört uppdrag
om totalt minst 1000 timmar relaterat till dessa system.
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