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1 Inledning
Denna kravspecifikation är utformad som ett formulär i OpenOffice.org 3.2. För att kunna 
läsa och fylla i dokumentet rekommenderas OpenOffice.org 3.2.

Frågorna i dokumentet är utformade som skall-krav, bör-krav samt redogör för-krav. Skall-
krav och bör-krav besvaras med kryss i Ja- eller Nej-rutan samt i förekommande fall genom 
redovisning i svarsfält. Redogör för-krav besvaras endast genom redovisning i svarsfält.

Varje svar på respektive fråga tolkas för sig. Det innebär att det inte är tillåtet att utelämna 
svar eller hänvisa till svar angivet för andra krav. Eventuella bilder eller mer utförlig text kan 
lämnas i bilagor om svaret för den skull inte blir oklart eller svårt att tolka. Utförligare text 
eller bild i bilaga påbörjas lämpligen med kravets nummer samt fullständig kravformulering.

Observera att ställda krav måste vara uppfyllda senast sista anbudsdagen, såvida inte annat 
uttryckligen anges i anslutning till kravet.

2 Uppgifter om anbudsgivaren
Anbudsgivaren skall vara en juridisk person. Anbudsgivaren skall lämna uppgifter om 
organisation, behörig företrädare och kontaktperson 1. Om ytterligare kontaktperson behöver 
anges används fält för kontaktperson 2. Kammarkollegiet rekommenderar starkt att 
kontaktpersonerna har användarkonton på Allego, www.allego.se samt är kopplade till 
upphandlingen, detta för att anbudsgivaren inte ska missa någon information.

Organisationsnamn:       

Organisationsnummer:       

Postadress:       

Postnummer och ort:       

Telefonnummer:       

E-postadress:       

Webbadress:       

Behörig företrädare:       

Befattning:       

Telefonnummer:       

E-postadress:       

Kontaktperson 1:       

Telefonnummer:       
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E-postadress:       

Kontaktperson 2:       

Telefonnummer:       

E-postadress:       

3 Kvalificeringskrav
3.1.1 Skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige

Svenska anbudsgivare skall ha fullgjort sina åtaganden och skyldigheter avseende social-
försäkringsavgifter och skatter i Sverige.

Kammarkollegiet kommer att kontrollera detta genom att begära ut Skatteverkets yttrande på 
blankett SKV 4820 ”Begäran/Svar Offentliga uppgifter”. Således behöver anbudsgivaren inte 
bifoga blanketten. SKV 4820 anger om en angiven person är registrerad i 
”organisationsnummer-register”, registrerad som arbetsgivare och registrerad för 
mervärdesskatt samt eventuella skulder avseende skatter och avgifter.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

3.1.2 Skatter och avgifter gällande utländska anbudsgivare

Utländska anbudsgivare skall kunna styrka att företaget inte har restförda skulder avseende 
skatter och avgifter i det egna landet med bevis motsvarande Skatteverkets yttrande på 
blankett SKV 4820. SKV 4820 anger om en angiven person är registrerad i 
”organisationsnummerregister”, registrerad som arbetsgivare och registrerad för 
mervärdesskatt samt eventuella skulder avseende skatter och avgifter.

Kammarkollegiet kommer att kontrollera detta genom att begära att anbudsgivaren visar att 
det inte finns någon grund för uteslutning.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

3.1.3 Registrerat bolag i Sverige

Svenska anbudsgivare skall vara registrerade i aktiebolagsregister, handelsregister eller 
liknande register, för mervärdesskatt, som arbetsgivare samt inneha F-skattebevis.

Kammarkollegiet kommer att kontrollera detta genom att begära ut Skatteverkets blankett 
”Begäran/Svar Offentliga uppgifter” (SKV 4820) samt registreringsbevis från Bolagsverket.  
Således behöver anbudsgivaren inte bifoga blanketterna.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

3.1.4 Registrerat bolag gällande utländska anbudsgivare
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Utländska anbudsgivare skall kunna styrka registrering i det land verksamheten bedrivs enligt
landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register med bevis från 
myndighet likvärdig Bolagsverket.

Kammarkollegiet kommer att kontrollera detta genom att begära att anbudsgivaren visar att 
det inte finns någon grund för uteslutning.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

3.1.5 Ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk ställning.
Kammarkollegiet kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens ekonomiska ställning 
grundat på kreditvärderingsinstitutets, här Upplysningscentralen AB (UC), värdering av 
anbudsgivarens kreditvärdighet. Anbudsgivare som lägst har UC:s riskklass 3, eller 
motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut, uppfyller kravet på stabil ekonomisk 
ställning.

Kammarkollegiet kommer att kontrollera detta genom att begära ut kreditvärdighet från UC. 

Om anbudsgivare är medveten om eller misstänker att kravet inte uppfylls skall 
anbudsgivaren redovisa orsak och inkomma med annan handling som styrker anbudsgivarens 
stabila ekonomiska ställning. I de fall en anbudsgivares ekonomiska stabilitet garanteras av 
moderbolag, skall intyg om detta bifogas och vara undertecknat av moderbolagets 
firmatecknare. Anbudsgivare med saknad eller sämre riskklass kan komma att godkännas om 
Kammarkollegiet bedömer att den ekonomiska ställningen är stabil.

Ja Nej
Är kraven uppfyllda?

3.1.6 Förmåga att leverera programvaror och tjänster till offentlig sektor
i hela Sverige

Anbudsgivaren skall ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera programvaror och tjänster
till myndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

3.1.7 Svenska

Myndigheter, kommuner och landsting använder svenska i tal och skrift. Kontaktpersoner hos
anbudsgivaren skall behärska svenska i tal och skrift.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

3.1.8 Kvalitetssäkringssystem

Anbudsgivaren skall ha ett kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst 
omfattar nedanstående punkter:

• Rutin för förebyggande och korrigerande åtgärder.
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• Rutin för hantering av avvikelser, reklamationer och eskaleringsprocesser.
• Rutin för revision av kvalitetssäkringssystemet.

eller

Inneha certifiering enligt ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 eller motsvarande standard som 
inkluderar de ovan nämnda punkterna. Kammarkollegiet kan komma att verifiera detta genom
att be anbudsgivaren skicka in bevis för certifiering eller beskrivning av sitt kvalitets-
säkringssystem.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

4 Krav gällande anbudsgivare och eventuella 
underleverantörer

4.1.1 Medverkan i flera anbud

En anbudsgivare skall inte ingå som underleverantör i annat anbud, då detta kan få 
konkurrensbegränsande följder. Om en anbudsgivare även ingår som underleverantör till en 
annan anbudsgivare kommer anbudsgivarens egna anbud att strykas.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

4.1.2 Anbudsgivare och underleverantörer

Anbudsgivare som blir ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat ramavtals löptid, ansöka 
hos Kammarkollegiet om förändringar avseende underleverantörer. En sådan ansökan måste 
dock göras under ramavtalets löptid. Följande skall gälla då underleverantörer ingår i 
anbudet:

• Ramavtal tecknas med anbudsgivaren, som blir juridisk ansvarig gentemot 
Kammarkollegiet och gentemot de kunder som kommer att avropa på ett eventuellt 
framtida ramavtal. Underleverantörer har således ingen möjlighet att mottaga avrop 
eller ha en direkt avtalsrelation med avropande kunder.

• Ramavtalsleverantören är ansvarig för underleverantörer såsom för egen del. 
• Anbudsgivaren skall redovisa eventuella underleverantörer inom upphandlingen, samt

beskriva vilket åtagande som respektive underleverantör har samt vilka resurser och 
tjänster underleverantören ger huvudleverantören förfogande över. Bilaga 
underleverantörer skall fyllas i för varje underleverantör och skall vara undertecknat 
av behöriga företrädare från anbudsgivaren och underleverantören.

• Ett företag som endast tillhandahåller programvaror till anbudsgivaren anses inte vara 
en underleverantör. Om företaget tillhandahåller programvaror och tjänster anses 
denne vara en underleverantör.

Ja Nej
Kommer ni att använda er av underleverantörer?

Ja Nej
Är kraven uppfyllda? Besvaras endast om anbudsgivaren kommer att använda 
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sig av underleverantörer.

4.1.3 Rutiner för hantering av underleverantörer

Anbudsgivare som använder underleverantörer skall ha väl dokumenterade rutiner för 
hantering av underleverantörer. Dessa rutiner skall bland annat innefatta ansvarsfördelning, 
tillgänglighet av resurser, kontaktpersoner hos underleverantören.

Ja Nej
Är kraven uppfyllda? Besvaras endast om anbudsgivaren kommer att använda 
sig av underleverantörer.

4.1.4 Förfogande över resurser hos underleverantörer

Anbudsgivare som i sitt anbud åberopar leveranskapacitet hos underleverantör skall förfoga 
över de resurser hos underleverantör som åberopas som leveranskapacitet.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? Besvaras endast om anbudsgivaren kommer att använda sig 
av underleverantörer.

4.1.5 Totalt antal konsulter

Anbudsgivaren skall förfoga över en leveranskapacitet om totalt minst tio (10) konsulter 
under hela ramavtalsperioden.
För att räkna egna och eventuella underleverantörers konsulter som leveranskapacitet gäller 
att de huvudsakligen utför efterfrågade tjänster, d.v.s. merparten av arbetstiden arbetar som 
konsulter inom områden enligt punkt 3.2 i anbudsinbjudan samt är anställda av anbudsgivaren
eller underleverantören.

Anbudsgivarens kapacitet Underleverantörs kapacitet

Ange kapacitet            

4.1.6 Leveranskapacitet i flera anbud

En underleverantörs totala leveranskapacitet, dvs. dennes totala antal anställda IT-konsulter 
skall inte överstigas genom åberopande i olika anbud.

I de fall underleverantörs leveranskapacitet ingår i anbudet, enligt krav 4.1.5, skall samma 
åberopade leveranskapacitet inte ingå i annat anbud. Om en underleverantörs möjliga 
leveranskapacitet överstigs genom till exempel åberopande i flera anbud kommer 
underleverantören och aktuell leveranskapacitet hänförlig till underleverantören strykas i 
samtliga anbud. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera detta hos eventuella 
underleverantörer.

En viss konsult skall endast förekomma hos en anbudsgivare. I det fall samma konsult är 
åberopad i flera anbud kommer aktuell konsult strykas i samtliga anbud. Det är 
anbudsgivarens ansvar att kontrollera detta hos eventuella underleverantörer.

Exempel: Anbudsgivare X och anbudsgivare Y använder sig av samma underleverantör, Z. 
Underleverantör Z har totalt 30 anställda IT-konsulter med relevant kompetens. 
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Anbudsgivare X har genom en överenskommelse med Z rätt att förfoga över 20 av Z:s 
konsulter. Z har även en överenskommelse med anbudsgivare Y om att denne får förfoga över
20 av Z:s konsulter. Följaktligen har de två anbudsgivarna åberopat en gemensam 
leveranskapacitet om 40 konsulter hos underleverantör Z. Den i anbuden åberopade 
leveranskapaciteten om 40 konsulter överstiger dock Z:s leveranskapacitet som totalt uppgår 
till endast 30 IT-konsulter. Resultatet blir att underleverantör Z och dess leveranskapacitet 
stryks hos både anbudsgivare X och Y.

Ja Nej
Är kraven uppfyllda? Besvaras endast om anbudsgivaren kommer att använda 
sig av underleverantörer.

5 Krav på programvaror och tjänster
5.1.1 Typ av programvaror

Anbudsgivare skall enbart offerera öppna programvaror. Med öppna programvaror menar 
Kammarkollegiet programvaror licensierade med en licens som är godkänd av Open Source 
Initiative, se http://www.opensource.org/licenses/

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

5.1.2 Kontorsstöd

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Kontorsstöd. Vad som menas med ”kontorsstöd” i denna upphandling är definierat i 
anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken programvara som 
anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) programvara ger inget 
mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng. 

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:      

5.1.3 Kontorsstöd på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.2 på svenska.  
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.4 Deltagande i intressegrupp för kontorsstöd

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara som anges först i krav 5.1.2 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
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• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 
programvaran (5 poäng)

Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:     

5.1.5 Licenskompetens inom kontorsstöd

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.2 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således inte
möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En anbudsgivare 
som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd enligt den sista 
punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa uppfyllande av de fyra 
första punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.6 Informationsförsörjning

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Informationsförsörjning. Vad som menas med ”informationsförsörjning” i denna upphandling
är definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng. 

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:      

5.1.7 Informationsförsörjning på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.6 på svenska. 
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
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5.1.8 Deltagande i intressegrupp för informationsförsörjning

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara  som anges först i krav 5.1.6 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.9 Licenskompetens inom informationsförsörjning 

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.6 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.10 Operativsystem  

Anbudsgivaren skall  kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Operativsystem. Vad som menas med ”Operativsystem” i denna upphandling är definierat i 
anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken programvara som 
anges först har påverkan i senare krav.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
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Specificera programvarunamn:     

5.1.11 Operativsystem på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.10 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.12 Deltagande i intressegrupp för operativsystem

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara som anges först i krav 5.1.10 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:     

5.1.13 Licenskompetens inom operativsystem

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.10 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      
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5.1.14 Säkerhetsprogramvara

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Säkerhetsprogramvara. Vad som menas med ”säkerhetsprogramvara” i denna upphandling är
definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:     

5.1.15 Säkerhetsprogramvaror på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.14 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.16 Deltagande i intressegrupp för säkerhetsprogramvara

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara  som anges först i krav 5.1.14 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.17 Licenskompetens inom säkerhetsprogramvara

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.14 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
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• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 
anbudsgivaren (5 poäng)

Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.18 Driftstödsprogramvara

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Driftstödsprogramvara. Vad som menas med ”driftstödsprogramvara” i denna upphandling är
definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:      

5.1.19 Driftstödsprogramvara på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.18 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.20 Deltagande i intressegrupp för driftstödsprogramvara

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara som anges först i krav 5.1.18 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.21 Licenskompetens inom driftstödsprogramvara

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.18 (således endast för en (1) programvara).
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Redogörelsen görs 
• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.22 Tillgångshantering (Asset Management)

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Tillgångshantering. Vad som menas med ”Tillgångshantering” i denna upphandling är 
definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:      

5.1.23 Tillgångshantering (Asset Management) på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.22 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.24 Mellanprogramvara (Middleware) 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Mellanprogramvara. Vad som menas med ”Mellanprogramvara” i denna upphandling är 
definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:      

5.1.25 Mellanprogramvara (Middleware) på svenska
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Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.24 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.26 Deltagande i intressegrupp för mellanprogramvara (Middleware)

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara som anges först i krav 5.1.24 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.27 Licenskompetens inom mellanprogramvara (Middleware)

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.24 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.28 Utvecklingsverktyg 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Utvecklingsverktyg. Vad som menas med ”Utvecklingsverktyg” i denna upphandling är 
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definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:     

5.1.29 Utvecklingsverktyg på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.28 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.30 Deltagande i intressegrupp för utvecklingsverktyg

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara  som anges först i krav 5.1.28 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.31 Licenskompetens inom utvecklingsverktyg

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.28 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
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anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.32 Databas

Anbudsgivaren skall kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Databas. Vad som menas med ”databas” i denna upphandling är definierat i anbudsinbjudan, 
punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken programvara som anges först har 
påverkan i senare krav.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Specificera programvarunamn:      

5.1.33 Databas på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.32 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.34 Deltagande i intressegrupp för databas

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara som anges först i krav 5.1.32 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.35 Statistikprogramvara

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunderna minst en (1) programvara inom området 
Statistikprogramvara. Vad som menas med ”Statistikprogramvara” i denna upphandling är 
definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.1 Programvaruområden. Observera att vilken 
programvara som anges först har påverkan i senare krav. Angivande av fler än en (1) 
programvara ger inget mervärde, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?
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Specificera programvarunamn:      

5.1.36 Statistikprogramvara på svenska

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda den programvara som anges först i krav 5.1.35 på svenska.
Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 

5.1.37 Deltagande i intressegrupp för statistikprogramvara

Redogör för anbudsgivarens deltagande i intressegrupp, s.k. community, för den 
programvara som anges först i krav 5.1.35 (således endast för en (1) programvara). 
Anbudsgivarens beskrivningar får inte vara daterade före 2007-11-01 eller efter 2010-11-01.
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av kompetens och deltagande i intressegrupp (1 poäng)
• genom att beskriva dokumenterad aktivitet på e-postlistan för intressegruppen (3 

poäng)
• genom att beskriva godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa godkända överlämningar av källkod enligt den sista punkten 
erhåller 5 poäng även i de fall denne också kan påvisa uppfyllande av de två första 
punkterna. 
Redogörelse:      

5.1.38 Licenskompetens inom statistikprogramvara

Redogör för anbudsgivarens kompetens för licensen tillhörande den programvara som anges 
först i krav 5.1.35 (således endast för en (1) programvara).
Redogörelsen görs 

• genom en allmän beskrivning av licenskompetensen (1 poäng)
• genom en beskrivning av godkända överlämningar av källkod, s.k. commits för 

programvaran (2 poäng)
• genom att bevisa att en utbildare avseende licenstypen är anställd hos anbudsgivaren 

(3 poäng)
• genom att bevisa att juridisk expertis med kompetens om licensen är anställd hos 

anbudsgivaren (4 poäng)
• genom att bevisa att både en utbildare och en juridisk expert är anställda hos 

anbudsgivaren (5 poäng)
Observera att en anbudsgivare maximalt kan erhålla 5 poäng för detta krav. Det är således 
inte möjligt att lägga samman poäng från de ovanstående punkterna. Exempel: En 
anbudsgivare som kan uppvisa att den har både en utbildare och juridiskt expertis anställd 
enligt den sista punkten erhåller 5 poäng även i de fall att denne också kan påvisa 
uppfyllande av de fyra första punkterna. 
Redogörelse:      
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5.1.39 Programvaruinformation på webbplats

Anbudsgivaren skall ha information om vilka öppna programvaror som erbjuds inom ramen 
för ramavtalet på sin egen publika webbplats senast 30 dagar efter det att ramavtalet börjat 
gälla.

Ja Nej
Accepteras kravet?

5.1.40 Support till IT-ansvariga

Anbudsgivaren skall erbjuda svenskspråkig teknisk support till kundens IT-ansvariga. 
Beskrivningen av supportfunktionen utvärderas inte utan är endast till för att verifiera kravet.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Beskriv supportfunktionen med antal personer, möjliga öppettider samt exempel på öppna 
programvaror anbudsgivaren lämnar support på i dagsläget:      

5.1.41 Support till användare

Anbudsgivaren bör erbjuda svenskspråkig support till användare av programvaran. Observera
att användare av programvaran endast kan vara anställda hos kunden. Beskrivningen 
utvärderas inte men krävs för att erhålla 5 poäng, således ger kravet antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt? 
Beskriv supportfunktionen med antal personer, möjliga öppettider samt exempel på 
programvaror anbudsgivaren lämnar support på i dagsläget:      

5.1.42  Support- och underhållsavtal

Anbudsgivaren skall erbjuda kunder support- och underhållsavtal på köpta programvaror.
Ja Nej

Är kravet uppfyllt?

5.1.43  Bevakning av support- och underhållsavtal

Anbudsgivaren bör erbjuda kunder bevakning av giltighetstid av support- och 
underhållsavtal. Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

5.1.44 Installationstjänster

Anbudsgivare skall tillhandahålla konsulttjänster för installation av köpt programvara.
Ja Nej

Är kravet uppfyllt?

5.1.45 Implementationstjänster

Anbudsgivare skall tillhandahålla konsulttjänster för implementation av köpt programvara. 
Vad som menas med ”implementationstjänster” i denna upphandling är definierat i 
anbudsinbjudan, punkt 3.2 Tjänster.
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Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

5.1.46 Migreringstjänster

Anbudsgivaren bör erbjuda tjänster för migrering av en befintlig installation till köpt 
programvara. Vad som menas med ”migreringstjänster” i denna upphandling är definierat i 
anbudsinbjudan, punkt 3.2 Tjänster. Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

5.1.47 Förvaltningstjänster

Anbudsgivaren bör erbjuda tjänster för förvaltningsåtagande av kundspecifika anpassningar 
av köpt programvara. Vad som menas med ”förvaltningstjänster” i denna upphandling är 
definierat i anbudsinbjudan, punkt 3.2 Tjänster. Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

5.1.48 Utbildning i verksamhetsanpassad öppen programvara

Anbudsgivare bör tillhandahålla lärarledd utbildning i samband med verksamhetsanpassning 
av köpt programvara. Observera att användare av programvaran endast kan vara anställda hos 
kunden. Kravet ger antingen 0 eller 5 poäng.

Ja Nej
Är kravet uppfyllt?

5.1.49 Takpris för konsultinsatser

Anbudsgivaren skall ange sina takpriser per timme för samtliga konsultinsatser enligt de fem 
(5) kompetensnivåer som definieras under punkt 3.3 i anbudsinbjudan. Priserna skall ligga 
fast under hela ramavtalsperioden inklusive eventuell förlängning och kommer inte att 
justeras med något index. Anbudsgivaren skall mot kund aldrig debitera högre timpris än 
dessa. De angivna priserna kan också komma att användas i anbudsutvärderingen enligt punkt
6.2 i anbudsinbjudan.

Ja Nej
Accepteras kraven? 
Takpris per timme, kompetensnivå 1:      
Takpris per timme, kompetensnivå 2:      
Takpris per timme, kompetensnivå 3:      
Takpris per timme, kompetensnivå 4:      
Takpris per timme, kompetensnivå 5:      
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6 Undertecknande av anbudet
Anbudet skall vara skriftligen undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.

Härmed intygas att samtliga uppgifter som lämnats i anbudet är sanningsenliga. Om det 
framkommer att oriktiga uppgifter har lämnats kan Kammarkollegiet kommat att utesluta 
anbudsgivaren.

……………………………………………. …………………
Underskrift Datum

…………………………………………….
Namnförtydligande och titel
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