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1. Avropsförfrågan

1.1 Allmän orientering   

Avropsförfrågan genom förnyad konkurrensutsättning från Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och
tjänster, systemutveckling med diarienummer 23.5-7941-18.

Uppdraget avser att ta fram en app om markvård och avser genomförande från upphandling av
apputvecklare till färdig produkt efter testning hos brukare.

Uppskattat värde på hela upphandlingen uppgår till cirka 300 000 SEK.

Framtagandet av appen ingår i projektet Jordbruksverket vattenhushållning – information och
demonstrationer (Journalnummer: 2015-773).

1.1.1 Om Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Jordbruksverket
finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en
levande landsbygd. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet.

Jordbruksverket har cirka 1 600 anställda varav cirka 900 arbetar på huvudkontoret i Jönköping, cirka
150 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta Sverige och cirka 550 anställda arbetar vid
distriktsveterinärsmottagningar runt om i landet.

Distriktsveterinärerna finns på cirka 80 orter i Sverige och erbjuder djursjukvård för alla djurslag. Vi
arbetar med förebyggande djurhälsovård genom planerade besök, beredskap för akuta sjukdomsfall
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samt smittskydd dygnet runt, året om. På dessa orter har vi mottagningar som består av mellan 5 - 30
medarbetare.

Mer information om oss finns på jordbruksverket.se

1.1.2 Om projektet
Detta projekt ingår i Landsbygdsprogrammet som är en EU- finansierad verksamhet vars mål är
utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. 
Stöden i landsbygdsprogrammet ska bidra till prioriterade mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft
inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt utveckling av nya jobb på landsbygden.

1.1.3 Avropande enhet  

Jordbruksverket
Växt- och kontrollavdelningen
551 82 Jönköping

1.1.4 Leveranstid   

Leverans ska vara utförd och godkänd senast 2020-12-18, (effektiv leveransdag).

Avtalets förvaltningsdel ska gälla 1 år efter leverans. Om leveransdatum blir försenad förlängs
förvaltningsdelen med samma tidslängd.

1.1.5 Avtalspartner  

Jordbruksverket har för avsikt att teckna avropsavtal med en leverantör.

1.1.6 Upphandlingsdokumentets innehåll
- avropsförfrågan
- kravspecifikation
- kommersiella villkor

Bilagor:
- viktningsrapport.
- bilaga 1 Hur mår din jord? Protokoll
- bilaga 2 Markvårdsapp, principskiss
- bilaga 3 Övergripande kravmodell FFU

Länk till kammarkollegiets ramavtal:
- https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-
tjanster/systemutveckling/

Länk till testet:
- https://pub.epsilon.slu.se/3375/1/Rapport8.pdf

Länk till exempel-app VESS:
- https://apps.apple.com/se/app/vess/id1436905528
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Länk till Filmen "Vårda markens struktur" (5 min lång)
- https://www.youtube.com/watch?v=XxfA1G4U_JE

Länk till Jordbruksverkets styleguide:
- https://styleguide.jordbruksverket.se/

1.2 Administrativa villkor

1.2.1 Tidpunkt för svar på förfrågan  

 Vi tar bara emot anbud i upphandlingssystemet Tendsign. 

Du får genom Tendsign 
- eventuell kompletterande information 
- en kontroll av att du har svarat på alla frågor i upphandlingsdokumentet 
- en tydlig information om du inte uppfyller alla ska-krav. 

Du registrerar dig i tendsign.com där du kan hämta förfrågningsunderlaget. Det är gratis att använda
Tendsign. Du får tillgång till systemet direkt efter registreringen.

Om du har frågor eller behöver teknisk support kring hanteringen av systemet kan du kontakta Visma
TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com alt. telefonnummer 0771-440 200. TendSign
support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support.

Om du inte registrerar dig i tendsign.com utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, till exempel
från en annan offentlig databas, kan vi inte garantera att du får tillgång till all information. 

Tänk på att varje bifogad fil inte får vara större än 50 megabyte (MB).

Svar på avropsförfrågan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast:  2020-08-18 23:59 

1.2.2 Frågor under anbudstiden
Frågor under anbudstiden kan ställas t o m 2020-08-12.

Under vecka 30 har vi semester. Frågor kan ställas även då men kommer inte att kunna besvaras förrän
vecka 31.

1.2.3 Kommunikation

All kommunikation sker via upphandlingssystemet tendsign.com för att säkerställa att

samtliga ramavtalsleverantörer får samma information.

Alla frågor och svar bifogas avropsförfrågan löpande under avropstiden och publiceras på

tendsign.com. Ramavtalsleverantörerna ska själv kontrollera om ytterligare uppgifter har tillkommit i

avropsförfrågan.

Under utvärderingstiden kan Jordbruksverket ställa frågor till ramavtalsleverantörerna i tendsign.com.
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Frågor besvaras även där.

1.2.4 Kontroll av uppgifter
Innan du lämnar in ditt avropssvar ska du kontrollera att de uppgifter som är kopplade till ditt konto i
Tendsign är fullständiga och riktiga. Exempel på uppgifter som du ska kontrollera är organisationens
namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Tänk på att den person som äger kontot automatiskt
blir kontaktperson för avropet. Det innebär att den person som hämtar ut upphandlingsdokumentet är
den person som kommer att få del av samtlig korrespondens under avropet. Det betyder inte att den
personen nödvändigtvis är den person som skriver under avropsavtalet.

1.2.5 Avropet avbryts
Jordbruksverket förbehåller sig rätten att avbryta denna avropsförfrågan om lämnade avropssvar
väsentligen överskrider för ändamålet budgeterade ramar.

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 nedan ställda frågor.

a. Är i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande
korrekt?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

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

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

1.2.7 Utvärdering av inkomna anbud  

Vid bedömningen av vilket avropssvar som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, kommer vi att ta
hänsyn till kriterierna:
- bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, se bifogad viktningsrapport.

Om två eller flera anbud får samma jämförelsesumma vid utvärderingen kommer lottning att ske.

1.2.8 Avropssvarets giltighetstid  
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Ditt avropssvar ska vara giltigt till och med 2020-11-17. Om upphandlingen blir föremål för överprövning
är leverantören dock bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då överprövningen
avslutats genom lagakraftvunnen dom.

1.2.9 Sekretess
Efter att en upphandling har avslutas är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Delar av anbudet kan
dock omfattas av så kallad kommersiell sekretess.

En leverantör som anser att uppgifter som har lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell
sekretess (31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen) ska i sitt anbud tydligt ange en begäran om
sekretess. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som avses samt vilken skada
leverantören skulle lida om uppgifterna lämnades ut.

Observera att ett önskemål om sekretess från en leverantör inte innebär någon garanti för att
uppgifterna inte kommer att lämnas ut. Det är Jordbruksverket som vid varje enskild begäran om
utlämnande prövar om en uppgift ska lämnas ut eller inte. Ett sekretessbeslut kan även komma att
prövas av domstol.

a. Innehåller anbudet uppgifter som kan omfattas av sekretess?

Fritext
Generell del  

b. Om svaret är ja, precisera vilka handlingar (bilagor eller hänvisa till
punkt/sida i anbudet) som anses omfattas av sekretess.

Fritext

Generell del  

c. Precisera vilken skada leverantören eventuellt kan lida om dessa
uppgifter röjs.

Fritext

Generell del  
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