
Upphandlingsdokument
2021-06-21

Upphandlande organisation

Arbetsförmedlingen
Ted Buskenström

Upphandling

Avropsförfrågan Projektledare
Af-2021/0050 8974
Publicerad 2021-06-21 13:27
Sista anbudsdag: 2021-06-29 23:59

Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Mall avropsförfrågan programvaror och tjänster - su

Arbetsförmedlingen är i behov av:
 

1 konsult inom kompetensområde Systemutveckling - konsulttjänster med beräknad start 2021-08-16.

Vi genomför en förnyad konkurrensutsättning med samtliga ramavtalsleverantörer på ramavtal
Programvaror och tjänster Systemutveckling 23.3-5559-17.

Vinnande anbud kommer att utses med hänsyn till såväl kvalitetskriterier som pris.

Vi ber er inkomma med ert anbudssvar via upphandlingsverktyget Tendsign senast 2021-06-29
23:59. Du når själva avropsförfrågan via länken i detta mail.

Se bilagorna "Avropsförfrågan"  (enligt Kammarkollegiets mall) och "Mall avropsavtal "  för mer
information om krav, utvärderingskriterier och avtalsvillkor.

 

 

Frågor,svar och kompletteringar
Leverantörer kan ställa frågor om förfrågningsunderlaget genom frågefunktionen i Tendsign.
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Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar samt eventuell ytterligare information om
förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden och ev. rättelser) kommer att tillhandahållas till samtliga
leverantörer via meddelande funktionen i Tendsign.

Arbetsförmedlingen kan även göra kompletteringar i förfrågningsunderlaget under anbudstiden.
Anbudsgivare ansvarar för att hålla sig uppdaterade under den tid upphandlingen pågår.
Sista datum för att ställa frågor: 2021-06-28

Upphandlingssekretess
Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till
dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts.

Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada
om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om
uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap. 3 § respektive 31 kap. 16-17 §§ Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas.

Observera att uppgifter som varit föremål för utvärdering endast undantagsvis är av sådan karaktär att de
kan sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna
in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda
och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

a. Har ni uppgifter i ert anbud som ni önskar sekretessbelägga? Om ja, vänligen
specificera vilken uppgift som avses och ange på vilket sätt dessa skulle skada ert
företag om de offentliggjordes /röjdes.

Fritext

 

b. Om sekretessbegärts ska anbudsgivaren ge en utförlig beskrivning av vilken skada
som åsamkas anbudsgivaren om uppgiften/erna röjs. Om sekretess inte begärts anges
"Ingen sekretess begärd" i fritextfältet

Fritext

 

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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Bifoga ert avropssvar nedan:
Fyll i den till annonsen bifogade avropsförfrågan och bifoga nedan.

Vid eventuella frågor, kontakta:

 Ted Buskenström 

 ted.buskenstrom@arbetsformedlingen.se 

 +46 (0)10-4866301 

a. Bifoga ifylld avropsförfrågan här:

Bifogad fil

b. Uppfyller anbudet ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs

Behörig företrädare för elektronisk avtalssignering
Avtal med vinnande leverantör kommer att signeras elektroniskt med användning av signeringsverktyg
tillhandahållet av ChamberSign™/DevCode. Signering sker med e-legitimation och måste göras av en
person som:

1. Har behörighet att företräda företaget. Personen kan ha firmateckningsrätt eller giltig fullmakt att
signera avtalet.

2. Är systemanvändare i Csign (se mer information nedan)

För att underlätta signeringen vill vi att ni nedan anger vem som kommer att signera eventuellt avtal för
er del.

Ange namn på den person som kommer att signera avtalet elektroniskt:

Fritext

 Leverantörskommentar tillåten
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Hur fungerar elektronisk signering?
 

För att kunna signera elektroniskt gäller följande:

Registrera firmatecknare via www.csign.se för att kunna använda signeringsverktyget som tillhandahålls
av ChamberSign™/DevCode. Registreringen görs med hjälp av en svensk e-legitimation. Behörigheten
kontrolleras mot bolagsverket eller utfärdad fullmakt.

Signering av avtal ska ske med en svensk e-legitimation utfärdat av BankID, Telia, Nordea eller Steria
genom tjänsten CSign från ChamberSign AB. Vanligaste e-legitimationen är BankID som utfärdas av de
Svenska affärsbankerna. Alternativt kan annan verifieringsmetod erbjudas från ChamberSign, ex en
Yubikey. När undertecknaren ska signera avtal kommer företrädaren att få ett mail från
Arbetsförmedlingen och undertecknaren ska följa de instruktionerna som finns i mailet.

Saknar undertecknaren en svensk e-legitimation eller saknar undertecknaren som person
firmateckningsrätt eller är undertecknaren ett  utländskt företag? Då behöver undertecknaren
tidsmässigt planera och ha framförhållning innan avtalet ska signeras enligt något av nedanstående
alternativ:

1. Skaffa en svensk e-legitimation. 
2. Använda en alternativ signeringsmetod, ex köpa in en Yubikey från ChamberSign AB. 
3. Utfärda en fullmakt till en person som redan har någon av metoderna ovan. 
4. Undertecknare som har en giltig e-legitimation men saknar firmateckningsrätt, få en fullmakt
utställd från sitt företags firmatecknare och faxa in den till ChamberSign. 
5. Utfärda en fullmakt/Proxy till ChamberSign AB som signerar avtalet åt undertecknaren.

Kontakta ChamberSign kundtjänst för mer information support@csign.se     
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Förnyad kontroll av leverantörskrav (ESPD)
Av 15 kap. 1 samt 4 §§ LOU framgår att ramavtalsleverantören ska lämna en ny egenförsäkran samt att
en ny kontroll av kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder ska genomföras vid avrop genom förnyad
konkurrensutsättning. Kammarkollegiet ansvarar för denna kontrollskyldighet genom att löpande
genomföra leverantörsprövning under hela ramavtalsperioden. 
Kontrollskyldigheten bör också hanteras så att ramavtalsleverantören i sitt avropssvar bekräftar att i
ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt, samt att ingivna bevis fortfarande
är aktuella. Avropande myndighet kan själv begära in ett eller flera bevis.

Genom att lämna avropssvar, bekräftar ramavtalsleverantören följande:
1. Att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt.
2. Att i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende uteslutningsgrunder
(gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella.
3. Att ramavtalsleverantören har säkerställt att ev. åberopade företag inte omfattas av någon
uteslutningsgrund.
Med "åberopat företag" avses specifikt en underleverantör som har åberopats i ramavtalsupphandlingen
för att uppfylla krav på ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet”.

Intygas enligt ovan

Ja/Nej. Ja krävs
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