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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

2. Information till anbudsgivarna

2.1 Angående att lämna anbud

2.1.1 Språk
All korrespondens i detta upphandlingsärende ska ske på svenska eller engelska. Detta gäller även 
bevis och myndighetsdokument.   

2.1.2 Anbudets innehåll samt inlämning av anbud
För att vi ska kunna utvärdera anbudet måste all information som visar att kraven uppfylls som vi 
efterfrågat lämnas i anbudet. Reservationer accepteras inte.

Det är anbudsgivarens ansvar att se till att anbudet är komplett. Anbud som inte innehåller samtliga 
begärda uppgifter kan komma att förkastas utan att anbudsgivaren ges tillfälle till förtydligande eller 
komplettering. 

Det är tillåtet för anbudsgivare att lämna en eller flera föreslagna konsulter. Detta görs som separata 
anbud i Tendsign. 
 
Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. För tydlighetens skull och underlättande av 
läsning bör dokument som lämnas in vara tydligt namngivna. Vidare ska de vara sparade i ett känt 
filformat  som exempelvis; .doc, .docx, . pdf etc.

Att lämna anbud är kostnadsfritt för leverantören och kräver enbart en registrering. Läs mer på: 
http://www.tendsign.com/lamna-anbud/   
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Anbudgivaren ombeds kontrollera sina leverantöruppgifter i TendSign, så att t ex adress och 
kontaktuppgifter är aktuella.

Tekniska frågor om systemet ställs till TendSign support.

2.1.3 Ersättning för lämnat anbud
KTH utger inte ersättning för nedlagt arbete eller nedlagda kostnader till anbudsgivare i samband 
med upprättande av anbud i denna förfrågan.

2.1.4 Sista anbudsdag
 Sista anbudsdag är   2021-10-01 23:59 .

2.1.5 Anbudets giltighetstid
Inlämnade anbud är giltiga till och med:

2021-10-25

Accepterar anbudsgivaren anbudets giltighetstid?
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantörskommentar tillåten

2.1.6 Förtydligande och komplettering av upphandlingsdokument
Om en anbudsgivare tycker att upphandlingsdokumentet är oklart eller otydligt i något avseende eller 
anser att ställda krav är orimliga alternativt onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande 
i något avseende är det viktigt att detta meddelas KTH.

Frågor angående upphandlingen ställs via ”frågor och svar"-funktionen i TendSign. Svar lämnas 
enbart via denna funktion. Detta för att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information 
samtidigt. Eventuella kompletteringar/förtydliganden från KTH kommer också att skickas ut via 
denna funktion. Svar på frågor och kompletterande uppgifter till förfrågningsunderlaget och andra 
dokument i denna upphandling är bindande såväl för KTH som för anbudsgivaren endast under 
förutsättning att uppgifterna är lämnade via ”frågor och svar"-funktionen.

Alla som har registrerat sig för denna upphandling i TendSign kommer att få en avisering via e-post 
om att det finns ny information till denna upphandling. De som inte har registrerat sig för 
upphandlingen i TendSign måste själva bevaka eventuella frågor och svar eller kompletteringar 
angående upphandlingen. Det är till den e-postadress som angavs vid registreringen som eventuell 
information om upphandlingen kommer att skickas.
 
Sista dag att ställa frågor är

2021-09-29

2.1.7 Meddelande om tilldelningsbeslut
När tilldelningsbeslut fattats kommer upphandlingsprotokoll med tillhörande beslut att publiceras 
via TendSign.

2.1.8 Kommersiell sekretess
Under pågående upphandling råder upphandlingssekretess, s.k. absolut sekretess, enligt 
offentlighets- och sekretesslagens 19 kap 3 § andra stycket. Det innebär att samtliga handlingar i ett 
upphandlingsärende är hemliga under pågående upphandling (utom förfrågningsunderlaget, som blir 
offentligt i och med att man skickat ut det)  fram till dess att tilldelningsbeslutet fattats eller man har 
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på annat sätt avslutat upphandlingen.

Efter att tilldelningsbeslutet har fattats blir alla handlingar i upphandlingsärendet offentliga och 
därmed tillgängliga för den som begär att få ut dem. Notera dock att i vissa fall kan sekretess gälla 
även efter det att upphandlingen avslutats. En enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet 
kan ha ett behov av sekretess för uppgifter som rör affärs- och driftförhållanden. Sekretess gäller om 
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Huvudregeln är att sekretess medges 
för högst två år från det avtalet slöts. (Offentlighets- och sekretesslagens 31 kap 16 §).

Önskemål om sekretess måste ha stöd i Offentlighets- och sekretesslagen 31 kap. 16 § första 
stycket. Priser i anbud, liksom övriga uppgifter som ligger till grund för utvärderingen, anses i regel 
inte vara föremål för sekretess då de vanligtvis är en del av utvärderingen.

Det ska samtidigt framhållas att det är den upphandlande myndigheten som enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen beslutar om en uppgift skall sekretessbeläggas eller inte. KTH kan aldrig garantera 
att en handling blir sekretessbelagd, då KTH:s beslut kan överklagas till och bli prövat av domstol. 
Domstolen kan således besluta om att handlingen inte ska vara sekretessbelagd.

a. Ber anbudsgivaren om sekretess med stöd i Offentlighets- och sekretesslagen 31 
kap.16 § första stycket?
Ja/Nej

 Leverantörskommentar tillåten

b. Om sekretess begärs, ange vilka delar av anbudet som avses (avskilda 
dokument), samt motivera vilken skada som åsamkas er som leverantör om 
uppgifterna röjs.
Fritext

 Leverantörskommentar tillåten
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