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Ramavtal
Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system
område ekonomi
Ramavtalsbilaga 5: Krav på Leverantör, område ekonomi
Nedan anges de krav som ställs på Leverantör som ska kunna utföra de tjänster som ingår i
ramavtalet. Leverantör har möjlighet att anlita Underleverantör för utförande av uppgifter som
ingår i åtagandet enligt Ramavtalsbilaga 4. Underleverantör äger inte rätt att sin tur anlita
Underleverantör för åtagande som ingår i Ramavtalet.
I det fall Underleverantör ingår i lämnat anbud, ska också nedan efterfrågade redovisningar
lämnas för Underleverantören.

1.1

Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

Ett anbud från Leverantör som är föremål för följande omständigheter kommer inte att prövas
om ESV får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott
som innefattar:
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.
Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den
juridiska personen har dömts för brottet.
Leverantör kommer även att uteslutas om denne
5. 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. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
annat liknande förfarande,
7. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
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8. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande
myndigheten kan visa detta,
9. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna
landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
10. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat
felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap i Lagen
om offentlig upphandling.
Leverantören äger heller inte rätt att anlita Underleverantör som är föremål för ovan
uppräknande omständigheter.
Leverantören egen bekräftelse:
Anbudsgivande företag eller av denne anlitad Underleverantörer är inte
föremål för någon under punkt 1-10 ovan uppräknade omständigheter.
Notera att ESV kan komma att kontrollera att Leverantören inte har gjort
sig skyldig till under punkt 8 angivna omständighet.

1.2

Ja

Leverantör och Underleverantörer

Anbud kan lämnas av Leverantör som uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav
avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall Leverantören avser att
använda Underleverantör för att utföra delar av åtagandet, ska även Underleverantör uppfylla
detta krav.
Leverantör eller av denne anlitad Underleverantör får inte under de två senaste åren ha ådragit
sig skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till
att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet.
Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller motsvarande
omständigheter.
Uppgift om Leverantörens och samtliga eventuella Underleverantörers fullständiga namn och
organisationsnummer:
Fullständiga namn och organisationsnummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calona Ekonomikonsult AB, 556567-7571

ESV kommer att hämta in intyg "Begäran/Svar om offentliga uppgifter" Skatteverkets Blankett
4820 avseende de bolag som redovisas ovan för de leverantörer som är aktuella för ramavtal.
Eftersom blanketten Skatteverket 4820 endast är tillämpbar i Sverige ska utländsk anbuds-
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givare insända dokumentation som intyg på att denne fullgjort i hemlandet föreskriva
registreringar och betalningar av socialförsäkringsavgifter och skatter.
Styrkande dokumentation för utländsk anbudsgivare avseende samtliga
bolag redovisade ovan. bifogas.
Bilaga/-or nr:

Ja

Anbudsgivares egen bekräftelse:
Samtliga bolag redovisade ovan har under de två senaste åren inte haft
hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet
registrerade skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter av den art
som kravet ovan anger.

Ja

1.3

Leverantörens resursbas område ekonomi

Det företag (juridisk person) som avger anbud inom område ekonomi ska under det senast
avslutade räkenskapsåret ha bedrivit en verksamhet som omfattat Ekonomiadministrativa
tjänster eller system av komplex och icke-standardiserad natur inom flera av de i
Ramavtalsbilaga 4, punkt 1.2, angivna uppdragstyperna.
Leverantörens redovisningar:
1. Bekräftelse att anbudsgivande företag bedriver verksamhet
omfattande i kravet angivna tjänster inom det ekonomiadministrativa
området.

Ja

Kortfattad beskrivning av Leverantörens verksamhet som visar att kravet
uppfylls:

Calona Ekonomikonsult AB är ett företag som specialiserat sig på
tjänster inom det statliga ekonomiområdet. Företaget har verkat
sedan våren 1999 och består av elva konsulter som har lång
erfarenhet av olika typer av uppdrag inom den statliga sektorn.
Företagets erfarenhet och uppdrag avser hela det
ekonomiadministrativa området, dvs. redovisning inklusive
årsredovisningsarbete, ekonomi- och verksamhetsstyrning, budget
och uppföljning, extern rapportering i form av budgetunderlag,
prognoser och inrapportering i Hermes samt
ekonomiadministrativa system. Uppdragen är i form av löpande
ekonomiarbete, projektledning, utredningsuppdrag och införande.
Uppdragen kan också avse att genomföra processutveckling inom
det ekonomiadministrativa området. Arbetet kan innebära att se
över de ekonomiadministrativa processerna, dvs. från att ta fram
förslag och dokumentera nya rutiner till att införa en ny
systemteknisk lösning eller ett nytt upplägg i ekonomisystemet.
Majoriteten av våra konsulter medverkade under den period då de
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flesta myndigheter anskaffade och införde ”egna” lokala
ekonomisystem (som ersättning för COSMOS). Vi har också
medverkat under den vidareutveckling som skett, t.ex. införande
av anläggningsmodul, införande av Tid och Projektmoduler/system, budgetverktyg, order/lager/fakturerings-moduler,
etc. Vi har därför djup kunskap både i förberedande arbete
(processanalys, funktionella krav/kravspecifikationer,
datamodeller, etc) och i införande av EA-system och moduler.
Kombinationen av praktisk kunskap om de ekonomiadministrativa
processerna tillsammans med vår kompetens om förändringsarbete
och införande av nya systemlösningen gör att vi kan tillföra ett
stort mervärde i de projekt vi medverkar i.
Under åren har Calona haft uppdrag på en lång rad myndigheter
(minst 60 av de myndigheter som finns i myndighetsregistret för
2013) och för närvarande arbetar vi med ca ett 15-tal myndigheter.
Mer information om företaget och respektive konsult finns på
www.calona.se.

1.4

Personella resurser område ekonomi

Krav på antal konsulter



Inom område ekonomi ska minst sex konsulter tillhandahållas.
En och samma konsult får endast förekomma i ett anbud. Återfinns samma konsult i
flera anbud, till exempel som underleverantör, kommer denna konsult att
diskvalificeras.

Krav på anbudets samlade kompetenser


De erbjudna personerna ska sammantaget inneha kompetens att utföra samtliga tjänster
inom uppdragstyperna E1 – E9 specificerade i punkt 1.2 i Ramavtalsbilaga 4.



Erbjudna personer ska sammantaget kunna redovisa uppdrag med innehåll knutna till
samtliga ekonomiprocesser, det vill säga
• Ekonomiadministrativa processer
• Processer för styrning, planering och uppföljning av verksamheten
• Beställnings- leverans- och fakturahanteringsprocesser
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Krav på konsulters kompetens






Erbjudna konsulter ska ha erfarenhet av, och kunna utföra kvalificerade tjänster enligt
punkt 1.1 och 1.2 i Ramavtalsbilaga 4
Konsulter ska ha adekvat högskolekompetens eller motsvarande relevanta kunskaper för
genomförande av uppdrag
Konsulter bör ha god kunskap om statlig verksamhet på ekonomiområdet
Konsulter ska ha kännedom om Lagen om offentlig upphandling för att kunna bistå i
uppdrag som leder, eller kan leda till anskaffning av system
Konsulter ska kunna kommunicera på svenska i tal och skrift

Leverantören har möjlighet att använda personer anställda hos Underleverantör.
För att visa att kraven uppfylls ska Leverantören redovisa uppdrag för varje föreslagen konsult
som denne konsult har utfört
Krav på redovisning av uppdrag
 Uppdragen ska vara utförda efter 1 januari 2009,
 de ska omfatta tjänster inom det ekonomiadministrativa området specificerade i punkt
1.2 i Ramavtalsbilaga 4 och
 minst ett av uppdragen ska avse offentligt bedriven verksamhet
ESV kan komma att begära intyg på genomgången utbildning eller andra intyg som visar på
kompetens och kontakta referenspersoner.
Leverantörens redovisning:
Redovisning av de personer som Leverantören erbjuder med redovisning som
visar att ställda krav ovan uppfylls.
Som underlag för redovisning används bifogad bilaga 1 i förfrågningsunderlaget.
Bilaga nr: 1 samt bilaga 2

1.5

Krav på oberoende

Leverantören ska vara oberoende. Med begreppet oberoende avses att Leverantör och
Underleverantör samt av dessa anlitade personer inte får utöva verksamhet som kan rubba
förtroendet för Leverantören i något som gäller ramavtalet.
Under ramavtalets och de tecknade avropsavtalens giltighetstid får leverantören och eventuella
underleverantörer, samt av dessa anlitade personer, inte ha ekonomiska eller andra intressen i
eller tillsammans med juridisk eller fysisk person som erbjuder eller kan förväntas erbjuda ITsystem inom upphandlingsområdena.
Leverantörens redovisning:
Leverantörens bekräftelse att Leverantören, och i förekommande fall
Underleverantörer samt berörda personer är oberoende.

Ja
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