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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. Allmän orientering

1.1 Bakgrund
Denna avropsförfrågan sker genom förnyad konkurrensutsättning från Folkhälsomyndighetens ramavtal
för IT-konsulttjänster med ärendenummer 02378-2020-2.3.1, ramavtalsområde 2: Drift, säkerhet och
support.

Folkhälsomyndigheten söker ett team för att genomföra penetrationstester. 

Avropsförfrågan har i enlighet med Ramavtalet ställts till samtliga ramavtalsleverantörer.

Villkor enligt ramavtalsvillkor samt bifogat avropsavtal.

1.2 Syfte med avropet
Syftet med avropet är bistå myndigheten med att genomföra penetrationstester.

Uppdraget består av att genomföra penetrationstester på 4 system inom myndigheten under 2021. Det
kan bli aktuellt med fler liknande uppdrag efter att de 4 systemen är testade.

Projektstart uppskattas ske i början av september. Ett system testas i taget. Uppdraget ska
genomföras på plats i Solna eller i Östersund, ort valfri. Uppskattning är 60-80 timmar per system.

1.3 Avtalsperiod
Avtalsperiod är från undertecknande av avtal dock senast 1 september 2021 till och med 31 december
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2021 med möjlighet för Folkhälsomyndigheten att förlänga avtalet med upp till 24 månader vid ett eller
flera tillfällen. Avtalet kan vara giltigt som längst t.o.m. 31 december 2023.

1.4 Kontaktperson för avropet
Myndighetens kontaktperson för avropet är:

Namn: Bodil Edler

Telefon: 010-205  28 95

E-post: bodil.edler@folkhalsomyndigheten.se

1.5 Tidplan för avropsprocessen
Avropsprocessen är planerad att genomföras enligt nedan: 

Sista dag att ställa frågor om avropsförfrågan/uppdraget: 13 juli 

Sista dag att lämna avropssvar: 21 juli

Intervju med tilltänkt huvudkonsult planeras att ske under v. 31

Tilldelningsbeslut meddelas under v. 31

1.6 Beskrivning av uppdragets omfattning

Uppdrag:  Senior konsult för penetrationstestning

Stationeringsort: Valfri Solna eller Östersund

Uppskattad omfattning: 300-400 timmar för 4 system. Det kan bli aktuellt att testa fler system.

Uppdragsperiod: från mitten av augusti till 31 december 2021 för det aktuella uppdraget. Uppdraget kan
även komma att utvidgas till att genomföra tester av fler system under 2021 till 2023. 

1.7 Beskrivning av uppdraget
Uppdraget ska omfatta hela processen för planering, genomförande, analys, redovisning,
dokumentation samt åtgärdsplaner.

Uppdraget innebär att genomföra tester av de 4 olika systemen, som består av ett flertal delar och
integrerar med olika komponenter inom myndigheten. 5 fokusområden finns för tester:

1. Webbgränssnittet
2. Test av federationslösningen/autentiseringslösning
3. Test av applikation och databasanrop.
4. Webbservrar och exponerade APIér
5. SFTP kopplingar.

Testningen av Webbgränssnitt och API skall ske i enighet med OWASP Web Application Testing Guide
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v4. Som komplement till denna guide skall man även ta hänsyn till vedertagen praxis, och
rekommendationer.

Efter varje genomfört test av respektive system kommer utvärdering att göras för fortsatt uppdrag.

I detta uppdraget är det inte aktuellt med säkerhetsprövning. Det kan dock bli aktuellt med
säkerhetsprövning i de kommande uppdragen.

1.8 Ska-krav på konsult
Leverantören ska erbjuda ett team av konsulter, varav en huvudkonsult, för uppdragets genomförande.

Samtliga erbjudna konsulter ska:

ha minst 2 års erfarenhet som IT-säkerhetsanalytiker och penetrationstestare
ha genomfört kvalificerade penetrationstester av system som är nåbara både via internt eget nät
och externt (internet).
arbetet ska ha utförts hos organisationer med behov av skydd för stark skyddsvärd information
såsom försvarsindustri, vård, myndigheter eller företag
kunna göra kvalificerade bedömningar av säkerhetsrisker för applikationer för att effektivt identifiera
potentiella säkerhetsproblem och svagheter.
ha erfarenhet av white/grey och black box testning av system och källkod.
Dokumentera genomförda tester och resultat, samt ge rekommendationer till åtgärder

Den erbjudna huvudkonsulten ska: 

ha minst 5 års erfarenhet som IT-säkerhetsanalytiker och penetrationstestare samt 
vara certifierad inom minst en (1) av följande certifieringar: Offensive security (OSWP,OSCP och
OSCE), GWPAT och GPEN. Certifieringen ska anges nedan.

Anbudsgivaren ska namnge utsedda konsulter nedan och bifoga CV för dessa. CV ska minst innefatta
namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda ska-krav är
uppfyllda.

a. Uppfylls ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Namnge utsedda konsulter:

Fritext

 

c. Namnge utsedd huvudkonsult:

Fritext

 

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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d. Ange vilken certifiering som utsedd huvudkonsult har

Fritext

 

e. Har CV bifogats för samtliga erbjudna konsulter?

Ja/Nej. Ja krävs

f. Bifoga samtliga erbjudna konsulters CV

Bifogad fil

g. Erbjuds konsulterna från en underleverantör (J/N)?

Om JA så ska underleverantörens företagsnamn och organisationsnummer anges

Fritext

 

1.9 Kriterier

1.9.1 Certifieringar
Det erbjudna konsultteamet bör ha ytterligare certifieringar utöver den certifiering som den erbjudna
huvudkonsulten har. De certifieringar som ger prisavdrag är: OSWP, OSCP, OSCE, GWPAT, GPEN.
Uppfyllt bör-krav ger 200 kr i prisavdrag i utvärderingen.

Om någon i det erbjudan konsultteamet innehar efterfrågad certifiering ska dennes namn anges på rätt
rad nedan. Det ger inget extra prisavdrag att ange att två konsulter har samma certifiering.

Maximalt kan 800 kronor ges i avdrag för uppfyllda bör-krav.

a. OSWP

Fritext

 

b. OSCP

Fritext

 

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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c. OSCE

Fritext

 

d. GWPAT

Fritext

 

e. GPEN

Fritext

 

1.9.2 Beskrivning av tänkt tillvägagångssätt
Anbudet ska innehålla en tydlig beskrivning av hur leverantören avser att genomföra uppdraget för att
Folkhälsomyndighetens mål med uppdraget kan uppnås, samtidigt som kvalitet och effektivitet
säkerställs. Beskrivningen ska innefatta uppdragets delar beskrivet i punkt 1.7.

Beskrivningen ska innefatta;

Hur leverantören kommer att planera och driva uppdraget.

För hur utvärdering sker se 1.16.1

Bifogad beskrivning av tänkt tillvägagångssätt

Bifogad fil

 

1.10 Personliga egenskaper
Konsulterna ska ha följande personliga egenskaper:

Förmåga att arbeta självständigt
Samarbetsförmåga
Kommunikationsförmåga
Lösningsfokuserad

Uppfylls ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs

1.11 Referensuppdrag

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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Anbudsgivaren ska bifoga två (2) referensuppdrag där erbjuden huvudkonsult haft en ledande roll.

Uppdraget ska omfatta hela processen för planering, genomförande, analys, redovisning,
dokumentation samt åtgärdsplaner.

Uppdragen ska ha omfattat minst 60 timmar vardera och ska ha utförts under de senaste tre åren
räknat från sista svarsdag. 

Ett av uppdragen ska vara utfört för en organisation med it-driften inhouse samt med starkt skyddsvärd
information och ett uppdrag ska vara utfört för en statlig myndigheten med komplex it-miljö.

För att kunna verifiera lämnade uppgifter ska kontaktuppgifter lämnas till beställaren av uppdragen.
Referenterna bör vara vidtalade och vid eventuell kontakt från Folkhälsomyndigheten kunna vitsorda att
anbudsgivaren utfört uppdraget med avtalad kvalitet, inom angivna leveranstider och med god
samarbetsförmåga för att referensuppdragen ska kunna godkännas.

a. Beskrivning av genomfört referensuppdrag 1 inom organisation med starkt
skyddsvärd information och it-drift inhouse

Fritext

 

b. Tidpunkt för referensuppdrag 1 (ÅÅMM-ÅÅMM)

Fritext

 

c. Ange kontaktuppgifter till kontaktperson hos uppdragsgivare för referensuppdrag 1
(namn, telefon, mejl)

Fritext

 

d. Beskrivning av genomfört referensuppdrag 2 inom en statlig myndighet med
komplex it-miljö

Fritext

 

e. Tidpunkt för referensuppdrag 2 (ÅÅMM-ÅÅMM)

Fritext

 

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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f. Ange kontaktuppgifter till kontaktperson hos uppdragsgivare för referensuppdrag 2
(namn, telefon, mejl)

Fritext

 

1.12 Intervju
Den erbjudna huvudkonsulten ska kunna medverka vid en intervju med Folkhälsomyndighetens
beställare. Intervjun syftar till att verifiera huvudkonsultens och det erbjudna konsultteamets kompetens
och bedöma deras lämplighet för uppdraget samt att säkerställa att uppdraget har uppfattats korrekt.
Intervju kommer bara att genomföras med huvudkonsult som är tilltänkt för uppdraget. Intervjun kan
genomföras digitalt eller via telefon.

Uppfylls ställt krav?

Ja/Nej. Ja krävs

1.13 Personuppgifter
I dagsläget hanteras inga personuppgifter. Om så blir fallet ska leverantören teckna ett
personuppgiftsbiträdesavtal med Folkhälsomyndigheten.

Uppfylls ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs

1.14 Säkerhet
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan komma att hanteras inom uppdraget. Detta innebär att
åtgärder kommer att behöva vidtas både avseende It- och informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt
personalsäkerhet.

Leverantören/underleverantören ska vid behov kunna ingå säkerhetsskyddöverenskommelse eller
säkerhetsskyddsavtal med Myndigheten enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:5858). I
förekommande fall kommer detta även behöva tecknas med underleverantör.

Leverantören/underleverantören ska i förekommande fall efter ingånget säkerhetsskyddsavtal upprätta
en säkerhetsskyddsinstruktion som ska godkännas av Myndigheten.

Leverantören/underleverantören ska skicka med en beskrivning av sitt arbete med systematisk
informationssäkerhet. (La till den sedvanliga frågan nedanför) 

Leverantörskommentar tillåten
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a. Uppfylls ställt krav?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Bifoga en beskrivning av leverantörens egna säkerhetsskyddsarbete

Bifogad fil

1.15 Kontrakt
Leverantören ska bekräfta att utkastet accepteras i sin helhet

Uppfylls ställt krav?

Ja/Nej. Ja krävs

1.16 Utvärdering
Tilldelning av kontrakt (uppdrag) sker genom utvärdering av både pris och kvalitet. Pris utvärderas utifrån
de timarvoden som leverantören lämnar i avropssvaret. Kvalitet utvärderas utifrån uppfyllandet av kriterier
som framgår av punkt 1.9.

Utvärderingspriset beräknas enligt följande:
Lämnat timarvode – prisavdrag för uppfyllande av kriterier = utvärderingspris

Kontrakt kommer att tilldelas den leverantör som erhåller det lägsta utvärderingspriset.

Om två eller fler leverantörer erhåller samma utvärderingspris ska kontrakt i första hand tilldelas den
leverantör som erhållit störst prisavdrag för uppfyllande av kriterier. Om även prisavdraget är samma
ska lottning avgöra vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet.

1.16.1 Utvärdering av beskrivning av tänkt tillvägagångssätt
Baserat på leverantörens beskrivning av ett tänkt tillvägagångssätt för uppdraget kommer
Folkhälsomyndigheten att göra en bedömning enligt nedan:

Utmärkt, avdrag 800 SEK

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivningar på en utmärkt nivå uppfyller
kriteriet och visar prov på betydande mervärde för Folkhälsomyndigheten. Anbudsgivaren beskriver på
ett mycket tydligt och strukturerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågas, antingen
helt utan synbara brister eller med marginella brister i områden som inte är avgörande för bedömningen.
Anbudsgivaren uppvisar en djup förståelse för det som efterfrågas.

Bra, avdrag 300 SEK

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivningar i huvudsak uppfyller kriteriet
och visar prov på visst mervärde för Folkhälsomyndigheten. Anbudsgivaren beskriver på ett tydligt och
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strukturerat sätt och med relevans det som efterfrågas, men med förbättringspotential. Beskrivningarna
kan ha några få brister av mindre betydelse, men anbudsgivaren uppvisar en godtagbar förståelse för
det som efterfrågas.

Inget utmärkande 0 SEK

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivningar har tydliga brister i jämförelse
med efterfrågat kriterium, men beskrivningarna håller en godtagbar nivå. Anbudsgivaren beskriver det
som efterfrågas på en inte utmärkande nivå.

Otillräcklig beskrivning

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivningar är i delar eller sammantaget på
en otillräcklig nivå (t.ex. genom att väsentliga delar saknas, inte svarar mot det som efterfrågas eller på
annat sätt är otillräckliga) kan göra att anbudet avvisas.

 

Beskrivningen av tänkt upplägg kommer att bedömas av en mindre grupp på myndigheten.

1.17 Priser
Pris lämnas som timpris för konsulterna. Pris begärs i SEK, exklusive mervärdesskatt.

I detta avrop är leverantören inte bunden till i ramavtalet lämnat takpris.

Resor som är förenliga med uppdraget kommer att ersättas av Folkhälsomyndigheten om de är på
förhand godkända. Ersättning för restid utgår ej.

Ange timpris 

Prismatris. 2 rader

 

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Timpris huvudkonsult 1 h

Timpris annan konsult i teamet 1 h

1.18 Avropssvar
Avropssvar ska lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget TendSign. Avropssvaret ska lämnas av
behörig företrädare för leverantören men behöver inte vara undertecknat. Avropssvaret ska vara giltigt i
trettio (30) dagar efter sista svarsdag.

1.19 Tilldelning
Tilldelningsbeslut kommer att skickas, via TendSign, till de leverantörer som har lämnat avropssvar.

Leverantörskommentar tillåten
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