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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. Administrativa villkor
1.1 Avrop på ramavtal
Detta avrop genomförs med Förnyad konkurrensutsättning från Kammarkollegiets ramavtal 23.35559-17 "Programvaror och tjänster – Systemutveckling".

1.2 Inbjudna ramavtalsleverantörer
Samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in att lämna avropssvar på detta avrop:
•
•
•
•
•
•

CAG Group AB
Knowit Aktiebolag
Pulsen AB
R2M Group AB
Redpill Linpro AB
Sogeti Sverige AB

1.3 Antal avropssvar per ramavtalsleverantör
Ramavtalsleverantör får lämna maximalt ett avropssvar.

1.4 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.
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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

1.5 Sista anbudsdag
Anbud ska lämnas elektroniskt i Tendsign och ska vara inlämnat senast: 2021-10-25 23:59.

1.6 Frågor och svar
Frågor avseende avropsunderlaget ska vara ställda senast 2021-10-21 och besvaras senast dag
före sista anbudsdag.
Frågor ställs och besvaras via funktionen för frågor och svar i Tendsign.

1.7 Utvärdering av avropssvar
Tilldelning sker till ramavtalsleverantör som lämnat ekonomiskt mest fördelaktiga anbud baserat på i
kravspecifikationen angivna kriterier. Mervärdesmodellen tillämpas med avdrag av angivna värden
per uppfyllt tilldelningskriterie (bör-krav).
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