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Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Avropsförfrågan

1.1 ALLMÄN ORIENTERING

1.1.1 Avropande myndighet
Avropande myndighet är Region Jönköpings län, genom område inköp, www.rjl.se/inkop, nedan 
kallad Köparen.

1.1.2 Avrop från ramavtal
Detta avrop görs från ramavtal Programvaror och tjänster – Systemutveckling med 
diarienummer 23.3-5559-17.

1.1.3 Syfte med avropet
Vi behöver förstärka vårt ICC (integration competency center), och söker nu en systemutvecklare 
inom integration på Mule-plattformen med uppdraget att delta i förvaltnings- och utvecklingsarbete. 
Det pågår t ex ett projekt där vi uppgraderar från Mule3 till Mule4, vilket är ett omfattande arbete.

1.1.4 Avtalets giltighetstid och förlängningsoption
Planerad avtalsstart är så snart som möjligt i oktober 2021. Avtalet träder ikraft när det 
undertecknats av båda parter och gäller därefter till och med 2022-06-30.

Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Köparen har option om förlängning med 
samma villkor ytterligare upp till fem förlängningsperioder à tre månader. Den totala 
förlängningsperioden kan således maximalt uppgå till 15 månader. 

Skulle Köparen inte vilja förlänga avtalet, eller vilja förlänga avtalet kortare tid än tre månader per 
avtalsperiod, skickar Köparen skriftligt meddelande om detta, senast en månad innan 
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avtalsperiodens utgång.

Om inget sådant skriftligt meddelande skickas, förlängs avtalet automatiskt med tre månader i taget 
med oförändrade villkor. Efter sista avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla.

För det fall att angiven avtalsperiod i avtalets sidhuvud avviker från avtalstiden som anges ovan ska 
avtalstiden enligt detta avsnitt gälla.

1.1.5 Beskrivning av verksamheten
Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och har en omfattande verksamhet inom två 
huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Regionens verksamhet i egen regi är organiserad i tio verksamhetsområden inklusive tre medicinska 
områden fördelade på tre sjukhus.  De regiondrivna vårdcentralerna samlas under namnet 
Vårdcentralerna Bra Liv. Folktandvården innehåller allmäntandvård och specialisttandvård.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastrukturen. 
Utbildning och kultur ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur. Länstrafiken 
ansvarar för kollektivtrafiken.

Dessutom finns verksamhetsområdet kommunal utveckling och stödverksamheterna IT samt 
verksamhetsstöd och service.

IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för 
Region Jönköpings läns IT-verksamhet. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att 
Region Jönköpings läns verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. IT-centrum har ca 
200 medarbetare och ca 60 konsulter. Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, 
utveckling och drift av system, upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice 
samt utbildning. 
 
Mer information om Region Jönköpings läns verksamheter finns på www.rjl.se.

1.1.6 Upphandlingsform
Denna upphandling genomförs som  Förnyad konkurrensutsättning enligt lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU.

1.1.7 Helt eller delat anbud
Anbud ska lämnas för hela uppdraget och avtal kommer att tecknas med endast en leverantör.

1.1.8 Prövning av anbud
Prövning av inkomna anbud sker i denna upphandling i två steg:    

1. Prövning av anbudet mot obligatoriska krav                
2. Utvärdering av anbud

Köparens prövning och utvärdering kommer att göras av utsedd expertgrupp inom Region 
Jönköpings län med god kunskap inom området.

1.1.9 Obligatoriska krav
Upphandlingsdokumentet innehåller obligatoriska krav. Samtliga obligatoriska krav ska vara 
uppfyllda vid sista anbudsdag om inget annat framgår. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna 
utvärderas är att dessa obligatoriska krav är uppfyllda. 

Om Köparen begär det, ska Anbudsgivaren kunna verifiera att obligatoriska krav uppfylls.
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1.1.10 Grund för tilldelning
Köparen kommer att anta det kvalificerade anbud som uppfyller obligatoriska krav och som vid 
utvärdering är ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Vid utvärderingen tillämpas mervärdesmodellen.

1.1.11 Mervärdesmodellen
Köparen kommer vid utvärdering att tillämpa mervärdesmodellen. Mervärdesmodellen innebär att de 
kvalitativa egenskaper (utvärderingskriterier) som Köparen värdesätter tillmäts ett värde i kronor, 
d.v.s. ett fiktivt prisavdrag. Prisavdragets storlek kan utläsas vid respektive utvärderingskriterium. 
Den eller de Anbudsgivare som efter utvärdering har de lägsta justerade priserna (utvärderingspris) 
kommer att antas som Leverantörr.

De priser som Anbudsgivarna lämnat i anbuden (och inte de justerade priserna) är de som kommer 
att tillämpas vid köp.

Om anbudsutvärderingen visar att två eller flera anbud har samma jämförelsesumma kommer det 
anbud som erhållit högst mervärde tilldelas ramavtal/avtal. Om återstående anbud även fått samma 
mervärde sker tilldelning genom lottning dem emellan.

I de fall "kravgräns" anges i samband med utvärderingskriterier är det ett obligatoriskt krav att 
kravgränsen i varje enskilt kriterie är uppnådd.

1.1.12 Avtalsform
Avtal tecknas enligt detta upphandlingsdokuments särskilda och allmänna villkor.
 
Avtalsvillkoren kan komma att justeras med text från anbud, övrigt upphandlingsdokument och/eller 
resultat av eventuella förhandlingar innan avtalstecknande. Anbudsgivare medger i och med att 
anbud lämnas, att Köparen inför avtalstecknande lyfter in valfria delar ur upphandlingsdokument 
och/eller anbud till avtalstexten.   

1.1.13 Presentation av anbud
Anbudsgivare ska, på Köparens begäran, muntligen kunna presentera sitt anbud och 
offererad produkt (vara alternativt tjänst).

1.2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

1.2.1 Sista anbudsdag
Anbud ska vara Köparen tillhanda via www.tendsign.com senast 2021-10-15 23:59. Anbud som 
inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.

1.2.2 Anbudets form och innehåll
Hela upphandlingen genomförs på svenska och även anbudet ska vara på svenska. Köparen 
accepterar dock att enstaka vedertagna begrepp, medicinska studier, specifikationer av produkter, 
produktblad eller liknade, certifikat utfärdade av annan än anbudsgivaren eller intyg är skrivna på 
engelska.

Anbudet ska utformas i enlighet med upphandlingsdokument. Reservationer accepteras inte. 
Anbudssvar angivet i upphandlingsdokumentet ska gälla före eventuella motstridiga uppgifter i 
bifogade bilagor.

1.2.3 Kontakter under pågående upphandling
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Under upphandlingsprocessen, från den dag då upphandlingen annonseras till och med att 
avtal tecknas, förutsätts att Anbudsgivare har begränsad kontakt med beställare, i syfte att minimera 
risken för någon form av påverkan på den aktuella upphandlingen. 
 
Undantag kan göras i samband med t ex tester eller provuppställning, men först efter samråd med 
ansvarig upphandlare.  
 
Avtalsleverantör får upprätthålla kontakt gällande produkter inom befintligt avtal. Vid sådana 
kontakter får Leverantören inte diskutera innehåll i anbud eller presentera nya produkter.

1.2.4 Ersättning för upprättande av anbud
Region Jönköpings län medger inte ersättning för upprättande av anbud.

1.2.5 Anbudslämnande via TendSign
Anbudsgivare som vill delta i den aktuella upphandlingen ska lämna in elektroniskt anbud via 
upphandlingssystemet TendSign.
          
För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel 
registrering på www.tendsign.com . Det är kostnadsfritt för Anbudsgivare att använda systemet 
(upprätta ett grundkonto) och att lämna anbud. Tekniska frågor om systemet ställs via e-post till 
tendsignsupport@visma.com. För information om öppettider för TendSigns support, manual, 
instruktionsfilm och vanliga frågor, se www.tendsign.com/support. 
         
Anbudsgivare får genom TendSign:          
• Tillkommande information rörande den aktuella upphandlingen.          
• Kontroll av att alla frågor ställda i upphandlingsdokument är besvarade vid avlämnandet.          
• En tydlig information om inte alla obligatoriska krav skulle vara uppfyllda.
                  
Observera att det företag (företagsnamn och organisationsnummer) som används vid registrering i 
TendSign är det som kommer att anses som Anbudsgivare i upphandlingen och det är mot dessa 
företagsuppgifter som Köparens leverantörskontroller kommer att ske och eventuellt avtal kommer 
att tecknas. Det är därför av särskild vikt att Anbudsgivaren kontrollerar att samtliga uppgifter vid 
registrering är korrekta för det företag som lämnar anbudet. TendSign medger att en organisation 
upprättar flera konton. För mer information hänvisar vi till OPICs licensavtal för Leverantörer.

1.2.6 Frågor och svar
Frågor och svarsfunktionen i TendSign innebär att frågor ställs och svar besvaras enbart i denna 
funktion. I annonsen finns funktionen under ”Frågor och svar”. Är Anbudsgivare registrerad i 
TendSign erhålls alla inkomna frågor och avgivna svar genom TendSign. Övriga Anbudsgivare 
måste själva bevaka ställda frågor och givna svar.
           
Frågor från Anbudsgivarna ska, för att beaktas, ställas senast 2021-10-12.
 
I anledning av frågor kan Köparen företa kompletteringar och förtydliganden. Anbudsgivare ska 
beakta dessa innan anbud inlämnas.

1.2.7 Förtydligande och kompletteringar
Region Jönköpings län kan medge att Anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning 
eller annat uppenbart fel i anbudet.
     
Region Jönköpings län kan begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan 
risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

1.2.8 Tid och plats för anbudsöppning
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Anbudsöppning kommer att ske genom TendSign. Anbudsöppningen är inte 
offentlig.  Anbudsöppning kommer att ske 2021-10-16.

1.2.9 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara giltigt minst till och med 2022-01-14.

1.2.10 Offentlighetsprincipen
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) till dess att tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter 
blir uppgifterna offentlig handling. Uppgifter i anbud kan trots detta komma att omfattas av sekretess 
även efter denna tidpunkt.
 
Anbudsgivare som starka skäl för, att sekretess ska råda för särskilda uppgifter även efter det att 
anbudssekretessen upphört, måste begära detta och tydligt precisera vilka uppgifter som avses samt 
ange vilken konkret skada som skulle kunna drabba Anbudsgivaren om uppgifterna röjs.

Sekretessprövning görs av Köparen först när en begäran om utlämnade av en handling begärs.

Om Anbudsgivaren anser att det finns starka skäl för att uppgifter i anbudet bör 
beläggas med sekretess ska dessa uppgifter tydligt anges tillsammans med skälen 
för önskad sekretess. Anbudsgivaren ska också tydliggöra vilken skada som skulle 
kunna drabba Anbudsgivaren vid ett eventuellt utlämnande.
Bifogad fil

1.2.11 Tilldelningsbeslut
Upplysning om vilken Anbudsgivare som kommer att tilldelas det aktuella avtalet och skälen för detta 
(tilldelningsbeslutet), lämnas via upphandlingssystemet TendSign till alla Anbudsgivare i den aktuella 
upphandlingen så snart beslut är fattat av Köparen enligt beslutsdelegation.
 
Tilldelningsbeslutet utgör inte en avtalsrättslig accept av anbudet. Bindande avtal kommer till stånd 
när detta har undertecknats av båda parter.

1.2.12 Avtalstecknande
Avtal kommer att tecknas med antagen Leverantör tidigast tio (10) dagar efter meddelat 
tilldelningsbeslut.
 
Avtal kommer att tecknas under förutsättning att domstol inte innan avtalstecknandet genom 
interimistiskt beslut förklarat att upphandlingen tills vidare inte får avslutas eller att upphandlande 
myndigheten efter överprövning åläggs att vidta rättelse eller att göra om upphandlingen.

1.2.13 Avbrytande av upphandlingen
Köparen kan komma att avbryta upphandlingen om det finns sakliga skäl. Avbryter Köparen 
upphandlingen kommer samtliga Anbudsgivare att underrättas. I underrättelsen anges grunden för 
beslutet att avbryta upphandlingen.

1.2.14 Köparens behandling av personuppgifter
Köparen kommer att behandla personuppgifter som överförs till denne enligt vid var tid gällande 
dataskyddslagstiftning. För mer information se https://rjl.se/om-oss/kontakta-oss/persondataskydd-
och-dataskyddsombud/.

1.3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN
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1.3.1 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.

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

1.3.2 Underleverantörer
Antagen Leverantör har möjlighet att anlita underleverantör för utförande av delar av uppdrag under 
förutsättning att underleverantören tydligt redovisas i anbudet. Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa 
för vilket/vilka huvudsakliga områden som respektive underleverantör kommer engageras.

a. Kommer Anbudsgivaren att anlita underleverantör för uppdragets 
genomförande? 
Ja/Nej

b. Kommer  underleverantör att anlitas för uppdragets genomförande, ska 
organisationsnamn, organisationsnummer och kontaktperson för underleverantören 
anges. Därutöver ska anges vilken kapacitet underleverantör kommer att bidra med 
under avtalstiden.
Fritext

 Leverantörskommentar tillåten

1.4 GENERELLT OM UPPDRAGET

1.4.1 Beskrivning av nuvarande IT-miljö
Inom IT-centrum har vi ett team bestående av fyra systemutvecklare/IT-arkitekter som arbetar med 
integrationer, ICC. Vi behöver fylla på den här gruppen, då antalet integrationer ökar samt att vi har 
en stor pågående uppgradering av Mule-plattformen, vilket berör många av våra viktiga system i 
verksamheten. ICC har en viktig uppgift i att både upprätthålla och förvalta befintliga integrationer 
och utveckla nya samt underhålla integrationsplattformen. Teamet inom ICC har ett nära samarbete 
med övriga förvaltningsgrupper inom IT-centrum samt olika projekt.

IT-konsulten får låna utrustning från IT-centrum.

1.4.2 Behov och volymer
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Detta avrop avser resurskonsulttjänst, då vi behöver förstärka befintligt team inom ICC.

Uppdraget innefattar:

Att vara med och lyfta nuvarande integrationer från Mule 3 till Mule 4.•
Att delta i det löpande integrationsarbetet.•
Att säkerställa att den tekniska lösningen svarar upp mot ställda krav.•
Att beskriva och dokumentera lösning.•
Att utreda och lösa incidenter och problem.•

Uppdraget ska genomföras av en konsult och uppdragets omfattning är 100 % av en heltidstjänst.

1.5 KRAV OCH KRITERIESPECIFIKATION

1.5.1 Obligatoriska krav och utvärderingskriterier
Samtliga frågor avseende krav och kriterier ska besvaras. Om hänvisning till annat dokument görs är 
det viktigt att det tydligt framgår under vilken punkt eller rubrik i detta dokument informationen finns. 
Anbud kan komma att uteslutas från upphandlingen om svaren är ofullständiga eller saknas.

På anmodan från Köparen ska Ramavtalsleverantören kunna verifiera uppfyllelse av obligatoriska 
krav och utvärderingskriterier. Verifikationer kan vara referenser, intyg, certifieringar etc. Anbuden 
kan komma att förkastas om svaren är ofullständiga eller saknas.

1.5.2 Plats för uppdragets genomförande
Uppdraget ska genomföras på plats hos IT-centrum, Datorgatan 1, Huskvarna. Vid 
överenskommelse kan det vara aktuellt med arbete på distans.

1.5.3 Språk
Den IT-konsult som genomför uppdraget ska kunna förstå, tala samt skriva på svenska för att kunna 
upprätthålla god kommunikation motsvarande språknivå C1 enligt Europarådets referensram för 
språk.

1.5.4 Krav på konsulten
Offererad konsult ska uppfylla följande obligatoriska krav:

Relevant IT-utbildning.•
Dokumenterad god erfarenhet av att bygga integrationer.•
God erfarenhet av arbete med Muleplattformen.•
Systemutvecklare, minst kompetensnivå 3.•

Då uppdraget kommer att innebära att ni arbetar i ett litet team kommer mycket stor vikt att läggas 
vid personliga egenskaper. Offererad konsult ska uppfylla följande krav:

Är strukturerad med god analytisk- och problemlösningsförmåga•
Social och har lätt för att arbeta i team•
Förmåga att omsätta krav i realiserbart IT-stöd•

1.5.5 Social kompetens
Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella IT-konsulten måste fungera väl 
tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en 
god social kompetens. För att säkerställa detta kan Köparen komma att begära kopior av 
utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den 
aktuella IT-konsulten.
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1.5.6 Meriterande kompetenskrav
Offererad IT-konsult bör ha:

Erfarenhet av att delta i en uppgradering av Mule-plattformen.•
God erfarenhet av att ha jobbat efter den agila arbetsmetodiken.•

a. Erfarenhet av att delta i en uppgradering av Mule-plattformen.
Ja/Nej. Ja önskas

400 SEK

b. God erfarenhet av att ha jobbat efter den agila arbetsmetodiken.
Ja/Nej. Ja önskas

200 SEK

1.5.7 Utvärdering
IT-konsulternas kompetens och erfarenhet kommer att bedömas i förhållande till hur väl de 
motsvarar det aktuella behovet. IT-konsulternas CV kommer att bedömas av personal från Region 
Jönköpings län. Köparen äger rätt att förkasta inkomna anbud om det visar sig att IT-konsulten/IT-
konsulterna inte uppfyller de obligatoriska kraven i enlighet med denna avropsförfrågan.

a. Ange namn på IT-konsult som ni erbjuder för att genomföra uppdraget
Fritext

b. Bifoga CV för IT-konsult som ni erbjuder för att genomföra uppdraget
Bifogad fil

1.6 ERSÄTTNING

1.6.1 Priser
Anbudspriset ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt i svarsformuläret nedan.

Vid detta avrop är takpriset SEK 1 095,- per timme vilket innebär att Anbudspriset inte får överstiga 
angivet takpris.  

Anbudspriset ska inkludera samtliga åtaganden och kostnader (till exempel resekostnader, logi, 
traktamenten, projektmöten, dokumentation, kompetensutveckling) enligt denna avropsförfrågan och 
lämnat anbud.

Uppdragen kommer normalt att genomföras vardagar 08-17. Om konsulten önskar att genomföra 
arbetet på annan tid utgår ingen extra ersättning.

I det fall övertiden överstiger 20 timmar/månad utgår för den Överskjutande delen en extra ersättning 
på 50 % av normal timtaxa. All övertid skall vara skriftligen beordrad av Region Jönköpings läns 
kontaktperson.

Ange timpris för- offererad Konsult / Tjänst (allt inkluderat)
Prisfält

1.7 ANBUDSGIVARENS BEKRÄFTELSER
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Anbud, Anbudsgivare och offererade tjänster ska uppfylla upphandlingsdokumentets samtliga 
obligatoriska krav.

Uppfylls samtliga obligatoriska krav?
Ja/Nej. Ja krävs
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