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1 Intyg om åtagande från underleverantör

Anbudsgivare:      
Underleverantör:      
Underleverantörs organisationsnummer:      
Namn på behörig företrädare för 
underleverantör:

     

E-postadress till behörig företrädare:      
Telefonnummer till behörig företrädare:      
Totalt antal IT-konsulter anställda i 
medeltal per år hos underleverantör de tre
(3) senaste räkenskapsåren:

     

Hur många IT-konsulter (anställda av 
underleverantören) kommer 
anbudsgivaren förfoga över i ett 
eventuellt ramavtal?

     

Beskriv inom vilka programvaruområden och/eller tjänster underleverantören bistår 
anbudsgivaren:

      

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

I de fall underleverantörs leveranskapacitet ingår i anbudet ska 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 ska 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. 
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 
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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.

Härmed intygas att ovan ifyllda uppgifter är riktiga och att de korrekt återger det åtagande 
som parterna har en överenskommelse om. Om det framkommer att oriktiga uppgifter har 
lämnats kan Kammarkollegiet komma att utesluta anbudsgivaren.

……………………………………………. …………………
Underskrift underleverantörs behörig företrädare Datum
 
…………………………………………….
Namnförtydligande

……………………………………………. …………………
Underskrift anbudsgivarens behörig företrädare Datum
 
…………………………………………….
Namnförtydligande
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