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Krav på ramavtalsleverantören

Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått
avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad
Leverantör som ska leverera BI-system och utföra de tjänster som ingår i detta
ramavtal.
Leverantör har möjlighet att anlita Underleverantör för utförande av uppgifter som
ingår i åtagandet enligt detta Ramavtal. Underleverantör äger inte rätt att i sin tur
anlita Underleverantör för utförande av sina åtaganden. Leverantör får inte anlita
Underleverantör för utförande av uppdraget om inte denne skriftligen godkänts av
ESV.
I det fall Underleverantör ingår i lämnat anbud ska Underleverantören redovisas med
namn och organisationsnummer i ramavtalet, avsnitt 17.
Om Leverantör inte innehar äganderätten till offererat BI-system ska äganderättsinnehavaren vara Underleverantör.

1.1

Anbudsgivare

Anbud kan lämnas av en (1) Leverantör (juridisk person) eller en grupp av
leverantörer. För anbud som lämnas av en (1) Leverantör ska information lämnas
enligt avsnitt 1.1.1 och för grupp av leverantörer lämnas information enligt avsnitt
1.1.2.
Anbudsgivare ska med sitt anbud lämna en kortfattad företagspresentation som
beskriver leverantörens organisation och leveransförmåga.
1.1.1
Leverantör är en juridisk person
Tillämplig i det fall anbudsgivande Leverantör är en (1) juridisk person. Om så önskas
har Leverantören möjlighet att använda underleverantör för utförande av uppgifter
som ingår i åtagandet. Om Leverantören avser att anlita underleverantör ska uppgift
om underleverantörens firma och organisationsnummer redovisas med uppgift om
vilken del av åtagandet som avses att läggas ut på respektive redovisad
underleverantör.
1.1.2
Leverantör är en grupp av leverantörer
Anbud kan enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 § LOU lämnas av en grupp av leverantörer. Om anbud från en sådan grupp skulle antas i denna upphandling, ska gruppen
formalisera samarbetet inom ramen för en gemensam associationsform, det vill säga
en juridisk person, som uppfyller ställda krav på att bedriva den verksamhet som
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upphandlingen omfattar. Associationsformen ska vara sådan att samtliga villkor i
tecknat ramavtal mellan ESV och associationsformen kvarstår oförändrade jämfört
med om avtalet tecknats med en (1) Leverantör enligt avsnitt 1.1.1 och med ett
oförändrat ansvarsförhållande mellan de avtalsslutande parterna. Avtal som sluts till
följd av denna upphandling ska tecknas med den av gruppen av leverantörer bildade
juridiska personen.
Gruppen av leverantörer ska planera associationsbildningen så att den är avslutad vid
tidpunkten för avtalets tecknade, det vill säga tio dagar efter det att ESV meddelat sitt
beslut om vilket anbud som har antagits.
1.1.2.1 Avtal mellan deltagarna i grupp av leverantörer
Leverantör som lämnar anbud inom ramen för en grupp av leverantörer ska tillsammans med anbudet bifoga en kopia på civilrättsligt bindande avtal mellan samtliga
i gruppen ingående parter. Avtalet ska fastställa att parterna kommer att bilda en
gemensam associationsform (en juridisk person) i det fall gruppen av leverantörerna
tilldelas ramavtal samt att berörda parter, under avtalsperioden inklusive eventuell
förlängningsperiod, kommer att delta i och solidariskt ansvara för genomförandet av
det åtagande som innefattas av det avtal som sluts till följd av denna upphandling.
Avtalet ska slutligen fastställa vilken eller vilka personer som äger rätt att företräda
gruppen av leverantörer.
1.1.2.2 Grupp av leverantörer, uppfyllande av ställda krav
För grupp av leverantörer som lämnar ett gemensamt anbud gäller att samtliga
leverantörer och eventuella Underleverantörer var för sig ska uppfylla samtliga krav i
avsnitt 1.2 och 1.3.
Krav får inte delas upp mellan flera leverantörer på ett sätt som förändrar avsikten
med krav, exempelvis genom att en leverantör erbjuder en person som projektledare
som uppfyller ställda krav på utbildning och en annan leverantör erbjuder en person
som projektledare vilken uppfyller ställda krav på erfarenhet, i det fall kraven anger att
en projektledare ska uppfylla båda dessa förutsättningar.
För krav enligt avsnitt 1.4 – 1.7 gäller att de deltagande juridiska personerna i gruppen
av leverantörer gemensamt ska uppfylla respektive krav. Av anbudet ska det framgå
en redovisning av hur gruppen gemensamt uppfyller respektive krav.
Erbjudna personer enligt avsnitt 3.8, Personella resurser, kan vara anställda hos någon
av de leverantörer som ingår i gruppen eller hos i anbudet redovisad underleverantör.
Det ska i anbudet redovisas vilken eller vilka av i grupp av leverantörer ingående
juridiska personer som uppfyller respektive krav.
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Notera att om leverantör som ingår i gruppen avser att tillhandahålla resurser från det
egna bolaget innebär detta att denna leverantör också är en underleverantör till den
association som gruppen bildar.

1.2

Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

Ett anbud från Anbudsgivare som är föremål för följande omständigheter kommer inte
att prövas:
1. Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den
24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
2. Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i,
respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22
december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om
Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn,
3. Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller
4. Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den
10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används
för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/97/EG.
5. Anbudsgivare är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud.
6. Anbudsgivare är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
7. Anbudsgivare är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt
lagakraftvunnen dom.
8. Anbudsgivare har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Om Anbudsgivare är en juridisk person, utesluts denne om en företrädare för denne,
enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för något eller några av de brott som omnämns
i avsnitt 1-4 ovan.
För grupp av Anbudsgivare som gemensamt lämnar anbud gäller att samtliga
Anbudsgivare var för sig ska uppfylla samtliga krav. Anbudsgivare äger heller inte rätt
att anlita underleverantör vars företrädare är föremål för ovan uppräknande
omständigheter.
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Anbudsgivaren har i anbudsbilaga 3, Anbudsformulär, intygat att denne och eventuell
underleverantör inte är föremål för ovanstående omständigheter.

1.3

Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och
avgifter med mera

Anbudsgivare och av denne anlitad underleverantör ska uppfylla i Sverige eller i
hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Anbudsgivare eller av denne anlitad underleverantör får inte under de två senaste åren
ha åsidosatt sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige
eller i det egna landet, vilket lett till att skuld registrerats hos Kronofogden eller
motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som
avser försumbara belopp eller motsvarande omständigheter.
För grupp av Anbudsgivare som gemensamt lämnar anbud gäller att samtliga
Anbudsgivare var för sig ska uppfylla ovanstående.
Anbudsgivaren har i anbudsbilaga 3, Anbudsformulär, bekräftat att ovanstående krav
är uppfyllda.

1.4

Anbudsgivares ekonomiska ställning

Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas som motsvarar det åtagande som
ramavtalet omfattar. För att möjliggöra detta ska Leverantör ha tillgång till resurser
som svarar mot ramavtalets omfattning och innehåll.
Kravet uppfylls genom att:
 Anbudsgivaren under de två senaste räkenskapsåren har uppnått en årlig
omsättning motsvarande lägst 20.000.000 SEK för den del av verksamheten som
svarat för försäljning, leverans, utveckling, vidareutveckling och anpassning av
BI- system med tillhörande tjänster för konfigurering, utbildning och support
samt underhåll.
 Anbudsgivaren har en stabil ekonomisk resursbas som motsvarar det åtagande
som ramavtalet omfattar och uppfyller minst en av följande förutsättningar:
a. Leverantör innehar en soliditet, enligt den senast avslutade och
fastställda årsredovisningen, som uppgår till minst 20 procent. I det
fallet endast lägre nyckeltal redovisas, ska Leverantör ändå anses ha
uppfyllt kravet om Leverantör i anbud lämnat en sådan förklaring, att
det är klarlagt att Leverantör innehar motsvarande ekonomisk
stabilitet. Exempel på en situation där efterfrågad förklaring lämnas är
när vinstmedel överförts från dotterbolag till moderbolag.
b. Leverantör uppnår en av kreditmarknadsinstitut lämnad rating
motsvarande lägst 3 (UC) eller A (Soliditet).
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Eventuella förändringarna av nyckeltalet för soliditet under innevarande verksamhetsår ska inte vara sådana, att det indikerar att innevarande års verksamhet kommer
att leda till att kraven på soliditet inte nås. ESV ska ha möjlighet att kontrollera av
Leverantör lämnade uppgifter. Kontroll kan exempelvis innebära att Leverantörs
revisorer kontaktas och att en kassaflödesanalys genomförs.
Nyckeltalet för soliditet ska beräknas enligt följande formel. Beloppet för obeskattade
reserver reduceras med ett värde motsvarande den statliga inkomstskatten för
aktiebolag.
Eget kapital + (Obeskattade reserver * 0,737)
Tillgångar totalt

Anbudsgivaren har i anbudsbilaga 3, Anbudsformulär, bekräftat att ovanstående krav
är uppfyllda samt i anbudet bifogat begärda bevis.

1.5

Anbudsgivares erfarenhet av BI-system

Anbudsgivare behöver ha erfarenhet av implementering av offererade verktyg för att
kunna leva upp till sina åtaganden vilket redovisas i anbudsbilaga 3 - Anbudsformulär.
Anbudsgivare ska i anbudet redogöra för tre, av kund godkända, leveranser
(referensuppdrag) av offererade verktyg. Dessa leveranser ska ha inkluderat support-,
utbildnings-, och underhållsåtaganden under vardera minst ett år samt ha avsett minst
tre separata externa kunder. Uppdragen ska varit utförda under de senaste tre åren
räknat från dagen för anbudslämning. Anbudsgivare eller i anbudet medverkande
Underleverantör ska ha varit ansvarig avtalspart gentemot respektive kund. Minst ett
av uppdragen ska vara utfört inom offentlig sektor.
Anbudsgivaren har i anbudsbilaga 3, Anbudsformulär, bekräftat att ovanstående krav
är uppfyllda samt redovisat referensuppdrag enligt ovan.

1.6

Resurser för vidareutveckling av BI-system

ESV har för avsikt att med detta ramavtal ge möjligheter för Myndigheterna att bygga
upp en långsiktigt effektiv hantering kring BI-system. Det är därför av stor vikt att
offererade verktyg är moderna och utvecklas kontinuerligt för att möta framtida
behov.
Anbudsgivaren har i anbudsbilaga 3, Anbudsformulär, bekräftat att ovanstående krav
är uppfyllda samt redovisat utförda installationer enligt ovan.

1.7

Kvalitetssystem – Kvalitetssäkringsfrämjande rutiner

Anbudsgivare och Underleverantör ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från
dokumenterade kvalitetssäkringsfrämjande rutiner. Kvalitetssäkringsarbetet, inklusive

Statligt Ramavtal BI-system
ESV Dnr 7.1-728/2014

CGI Sverige AB

6/6
Ramavtalsbilaga 3 – Krav på Leverantör

Ramavtal BI-system

uppföljningar, ska utföras av särskilt utsedd person (kvalitetsansvarig) som är
fristående från den enhet eller de personer som utför uppgifter knutna till avtalat
åtagande.
Anbudsgivaren har i anbudsbilaga 3, Anbudsformulär, angivit Peter Berggren som
kvalitetsansvarig samt beskrivit de kvalitetsfrämjande rutinerna.

1.8

Personella resurser

Anbudsgivare behöver ha tillgång till personella resurser för att kunna leva upp till
sina åtaganden vilket ska redovisas i anbudsbilaga 4 - Mall för redovisning av
konsulter. Minimikraven för redovisningen framgår av anbudsbilaga 4. För varje
konsult skall minst två referensuppdrag redovisas.
Baserat på redovisningen i anbudet har ESV sammanställt ramavtalsbilaga 4 –
Personalförteckning.
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