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1. Administrativa föreskrifter

1.1 Allmän information

1.1.1 Allmänt
Det är viktigt att leverantören noga följer de anvisningar som anges i avropsförfrågan. Avrop som inte
innehåller samtliga begärda uppgifter kan komma att förkastas utan att leverantören ges tillfälle till
förtydligande eller komplettering. Förtydligande/komplettering kan endast ske på begäran från
Skolinspektionen. 

Avropet ska utformas helt i enlighet med ramavtalet. Ställda krav ska vara uppfyllda senast sista
anbudsdag, såvida inte annat uttryckligen anges i anslutning till kravet i avropsförfrågan.

1.1.2 Avropande-/upphandlande myndighet
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Org.nr: 202100-6065

1.1.3 Om Skolinspektionen
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva
fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan
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pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionen finns på följande orter: Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund och Umeå.
Huvudkontoret finns i Stockholm. Det totala antalet anställda personer är drygt 450 stycken.

Ytterligare information om Skolinspektionens verksamhet och organisation finns på
www.skolinspektionen.se 

1.1.4 Kontaktperson för avropet
Päivi Katiska
Upphandlare
Skolinspektionen
e-post: paivi.katiska@skolinspektionen.se 

1.1.5 Inbjudan
Skolinspektionen inbjuder er att lämna anbud avseende Konsultstöd Genomlysning av projekt för
verksamhetssystem i enlighet med detta avrop. Avropet genomförs som förnyad konkurrensutsättning
på det statliga ramavtalet Programvaror och tjänster - Systemutveckling, med avtalsnummer 23.3-5559-
17.

Vi har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör.

1.1.6 Avtalstid
Avtalet gäller från att båda parter undertecknat avtalet till och med 2020-10-01. Skolinspektionen ska ha
rätt men ingen skyldighet att ensidigt förlänga avtalet med 1 x 1 månader. En eventuell förlängning av
avtalet ska göras skriftligen av Skolinspektionen till Leverantören senast 10 dagar innan avtalsperiodens
utgång.

1.1.7 Omfattning
Skolinspektionen uppskattar uppdraget till ca 120-160 timmar totalt exkl. eventuell förlängning. Se
vidare under 2.2.1.

1.2 Administrativa föreskrifter

1.2.1 Avropets utformning och innehåll
Avropssvaret ska vara skrivet på svenska och vara giltigt t o m 2020-08-31 vilket bekräftas nedan. Om
avropet blir föremål för överprövning ska giltighetstiden automatiskt förlängas till dess att
lagakraftvunnen dom finns, dock som längst tre (3) månader efter ursprunglig bindningstid.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

Konsultstöd Genomlysning av projekt för verksamhetssystem 2020:4782

Sida 2/5

http://www.skolinspektionen.se
mailto:paivi.katiska@skolinspektionen.se


1.2.2 Sista anbudsdag
Elektroniskt anbud ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2020-07-06 23:59.

1.2.3 Elektroniskt avropssvar
Skolinspektionen använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget TendSign för hantering av
avrop och upphandlingar. Avropssvar ska lämnas elektroniskt via TendSign.

Företrädare för leverantören ansluter sig personligen till tjänsten TendSign genom att kostnadsfritt
registrera ett användarkonto på TendSigns hemsida, www.tendsign.com. För supportfrågor gällande
hanteringen av systemet kontaktas tendsignsupport@visma.com. Support har öppet vardagar 07.00 -
17.00. Den e-postadress som leverantören använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för
vidare kommunikation i avropet både från och till Skolinspektionen.

Anbud ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för enstaka fackuttryck och/eller tekniska
beskrivningar. Leverantören ska begränsa sitt anbud till att innehålla begärd information och efterfrågade
dokument. Anbudet ska tydligt redovisa efterfrågade uppgifter annars kan anbudet komma att
förkastas. Utelämnas uppgifter kommer detta att tolkas som att kraven inte kan uppfyllas och anbudet
förkastas. Inga reservationer i anbudet accepteras.

1.2.4 Frågor under anbudstiden
Frågor angående avropsförfrågan ställs till Skolinspektionen skriftligen via www.tendsign.com under
rubriken/fliken frågor och svar. Frågor besvaras via www.tendsign.com

Leverantören är själv skyldig att hålla sig uppdaterade och ta del av den information som publiceras
under anbudstiden. Om leverantören inte registrerar sig på www.tendsign.com utan hämtar information
på annat sätt, måste leverantören själv bevaka frågor och svar.

Sista dag för att ställa frågor är 2020-06-29.

1.2.5 Anbudssekretess
Skolinspektionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att allmänna handlingar
normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem.

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), (OSL), gäller absolut avropssekretess
till dess att tilldelningsbeslut fattats. Därefter blir avrop och andra uppgifter normalt offentliga. Avrop kan
dock omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL om det av särskild anledning kan antas att
leverantören lider skada om uppgiften röjs. Möjligheten för leverantör att med stöd av OSL erhålla
önskad sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett avrop är allmänt sett mycket begränsad.
Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig lämnas. Prövning av sekretess
sker först när någon begär att få ta del av uppgifter. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Om leverantören anser att vissa uppgifter i avropssvaret bör sekretessbeläggas uppmanas leverantören
att precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt leverantören skulle lida
skada om uppgifterna lämnades ut. Det är dock Skolinspektionen som enligt offentlighets- och
sekretesslagen beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas.
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a. Sekretess begärs för följande uppgifter (hänvisning till sidor, punkter i avrop etc.)

Fritext

b. Motivering (Beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs)

Fritext

1.2.6 Förnyad kontroll av leverantörskrav (ESPD)
Enligt 15 kap. 4 § LOU krävs en ny leverantörskontroll, bl.a. av kvalificeringskraven, vid avrop genom
förnyad konkurrensutsättning från ramavtal. Denna kontrollskyldighet ansvarar Kammarkollegiet för
genom att löpande genomföra leverantörsprövning under hela ramavtalsperioden.

Av ramavtalsleverantörens avropssvar ska framgå att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran
fortfarande är korrekt samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella.

Leverantören ska besvara följande frågor:

a. Är i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande korrekt?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Är i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende
uteslutningsgrunder (gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande
aktuella?

Ja/Nej. Ja krävs

c. Har ni säkerställt att åberopade företag inte omfattas av någon uteslutningsgrund?

Ja/Nej. Ja krävs

1.2.7 Underleverantör
Ramavtalsleverantör äger rätt att anlita Underleverantör i enlighet med vad som anges i Ramavtal. Om
leverantören har för avsikt att anlita underleverantör i samband med detta uppdrag för Skolinspektionens
räkning ska det anges i fritext nedan. Ange "ej aktuellt/relevant" om så är fallet.

Ange ev. underleverantör samt organisationsnummer

Fritext

1.2.8 Underrättelse om beslut
Efter att anbudsutvärderingen är avslutad fattas beslut om vinnande anbud. Tilldelningsbeslut samt
beslutsunderlag för val av leverantör skickas till samtliga anbudsgivare via TendSign.
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Tilldelningsbeslut i sig utgör inte ett accepterande i avtalsrättslig mening. Rättsligt bindande avtal
förutsätter att ett skriftligt kontrakt upprättats och undertecknats av samtliga parter.

1.2.9 Avbrytande av avrop
Skolinspektionen kan komma att avbryta avropet om sakliga skäl finns såsom exempelvis förändrade
förutsättningar eller förändrat behov hos myndigheten, om inget anbud motsvarar ställda krav eller om
anbuden inte ryms inom budgetramen. Om avropet avbryts kommer samtliga anbudsgivare att
underrättas om detta via Tendsign.
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