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Tilldelningsbeslut
till redovisning och anbudssammanställning i anbudsprotokollet nedan så
Âklagarmyndigheten
att anta anbudet från:
beslutar
5564363421, Bisnode Information AB
i denna upphandling.
Med hänvisning

Åklagarmyndigheten tillämpar en frivillig avtalsspärr på tO dagar innan avtal kan tecknas
Avtal kommer således att tecknas tidigast:
20 14-06- 13

Ort: Stockholm
Datum: 20
6-02

ulf Âlle

nd

T F Ekonomidirektör

Upphandlande myndighet
Âkagarmyndigheten, org.nr: 202100-0084, har genomfört en upphandling avseende:
Webbaserad databastjänst
Utöver Âklagarmyndigheten ingår följande myndigheter i upphandlingen
Ekobrottsmyndigheten, organisationsnummer 2O2|OO-4979

:

Denna upphandlingsrapport som beskriver genomförandet av upphandlingen har
sammanställts i enlighet med de krav på dokumentation av upphandlingsärende som anges
9 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

i

Upphandlingens omfattning
Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med en leverantörer avseende:
Onlinetjänst som ska tillhandahålla offentliga person-, företags-, fastighets- och
fordonsuppgifter. Internationell företagsinformation som option.
Närmare beskrivning av varan/tjänsten som efterfrågats framgår av förfrågningsunderlaget.
Âklagarmyndigheten avser att teckna ett avtal med följande giltighetstid och
förlä ng ni ngsmöJ lg heter.
I
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Avtalets startdatum:

2014-07-07
Avtalets slutdatum:
2016-06-30
Antal avtalsförlängningar om ett år i taget: 2
U

pphandli ngsförfarande

Upphandlingen har genomförts i syfte att teckna avtal med en leverantör, genom följande
fötfarande enligt LOU: Oppet förfarande

Annonsering
Upphandlingen har offentliggjorts genom en annons som utarbetats och skickats elektroniskt
till TendSign (www.opic,com/tendsign) datum: 2OI4-04-O|

FöÉrågningsunderlaget
ni ngsu nderlaget gjordes til 19ä ng igt via TendSig
(www.opic.com/tendsign) i samband med att annonsen skickades.

Det fu llstä nd ga förfrå9
i

I

n

Anbudsgivarna uppmanades i förfrågningsunderlaget att skriftligen kontakta
Âklagarmyndigheten om något i förfrågningsunderlaget uppfattades som oklart, och frågor
och svar publicerades via TendSign (www.opic.com/tendsign),

Inkomna anbud
Anbud lämnades elektroniskt via TendSign (www.opic.com/tendsign). Anbudsöppning gjordes
också i upphandlingsverktyget varvid anbuden förtecknades i ett öppningsprotokoll,
Sista anbudsdag: 20I4-O5-t2 23:59

Faktiskt anbudsöppningsdatum : 2O74-05-L3
Lista anbudslämnare:
556436342L, Bisnode Information AB

Prövning och utvärdering
I förfrågningsunderlaget har Åklagarmyndigheten ställt ett antal obligatoriska krav (s,k.
ska-krav). De obligatoriska kraven har omfattat krav på leverantören, krav på tjänsten,
krav på kommersiella villkor, krav på hur priser ska lämnas samt krav på redovisningar som
anbudsgivaren ska lämna i anbudet.
Handläggningen av inkomna anbud har i enlighet med vad som anges i
förfrågningsunderlaget genomförts i följande tre moment:
- Prövning av att anbudet uppfyller samtliga ställda krav på leverantören,
- Prövning av att samtliga obligatoriska krav på varan/tjänsten är uppfyllda och att villkoren
i avtalet accepterats.
- Âklagarmyndigheten har utvärderat vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt
utifrån den i förfrågningsunderlaget beskrivna utvärderingsmodellen,

Prövning av kraven på leverantören
Deltagande i upphandling
LOU anges under vilka omständigheter en anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i
upphandling. Detta kan bland annat vara aktuellt om anbudsgivaren är föremål för konkurs,
dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen. Det kan även vara aktuellt om leverantören inte fullgjort sina skyldigheter
avseende skatter och avgifter. I förfrågningsunderlaget anges att leverantören ska bekräfta
att denne inte är föremål för någon av dessa omständigheter.
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Âklagarmyndighetens kontroll avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige visade
att leverantören hade fullgjort sina åtaganden i dessa avseenden. Den inledande
genomgången av anbudet visade att inte heller någon annan omständighet förelåg som
skulle kunna utgöra ett hinder för deltagande i upphandlingen'

Tillvägagångssätt

- prövning av krav på leverantören

Prövning av kraven på leverantören i inkomna anbud syftar till att klarlägga om leverantören
uppfyller ställda krav på registreringsskyldigheter, erfarenhet och referensuppdrag, miljö- och
kvalitetsledningssystem. Prövningen av leverantören mot de ställda kraven kan beskrivas
som en tröskel som leverantören måste ta sig över. I förfrågningsunderlaget angavs de krav
som ställs på den leverantör och den personal som skulle utföra tjänsten,

Prövning av inkomna anbud
Den genomförda prövningen av redovisningen i anbudet visade att samtliga ställda
leverantörskrav var uppfyllda,Anbudet gick därmed vidare för prövning mot de obligatoriska
kraven på tjänsten,

Prövning av kraven på varan/tjänsten
Prövningen av kraven på varan eller tjänsten ska omfatta anbud som ovan visat sig uppfylla
levera ntörskraven.

Prövningen i denna fas omfattar därmed anbuden lämnade av:

556436342t, Bisnode Information AB

Tillvägagångssätt

på varan/tiänsten

- prövning av kraven

Den genomförda prövningen av redovisningen i anbudet visade att samtliga ställda krav
avseende tjänsten var uppfyllda. Anbudet gick därmed vidare till slutlig utvärdering.

Anbudsutvärdering
Anbudsutvärderingen ska omfatta anbud som ovan visat sig uppfylla leverantörskraven och
samtliga ställda obligatoriska krav på varan/tjänsten samt de angivna avtalsvillkoren.
Utvärderingen omfattar därmed anbuden lämnade av:
5564363421, Bisnode Information AB,

Tilldelningsgrund och utvärderingsmodell
Anbuden har utvärderats efter tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt.
Utvärderingen har gjorts enligt följande modell som fanns angiven i förfrågningsunderlaget,
punkt 1,5.2:
Modellen utgår ifrån en "prismatris" och en uppsättning utvärderingskrav (bör-krav),

Anbudsgivaren anger sitt pris per artikel i prismatrisen som sedan räknas ihop till
anbudsgivarens Anbudssumma. Utvärderingskraven betygsättas enligt en tregradiga skala,
och erhållet betyg översätts till ett poängbelopp, ett Meruärde. Det totala Mervärdet minskas
från Anbudssumman vilket resulterar i anbudsgivarens
Jämförelsesumma. Anbudet med lägst Jämförelsesumma vinner'

Resultat av an budsutvärderingen
Âklagarmyndigheten antar anbudet från Bisnode Information AB, som leverantör i denna
upphandling. Avtal kan tecknas tidigast efter att 10 dagar förflutit från det att
tilldelningsbeslutet skickats till anbudsgivaren.
För detaljerad utvärdering se vidare bilaga
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1. Bisnode Information AB, Anbudssumma: 742 399 kr, Jämförelsesumma: 467 399 kr

Bilagor
Bilaga 1 Utvärderingsrapport Webbaserad databastjänst
Bilaga 2 Frågor & Svar Webbaserad databastjänst
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Resultatrapport

Köpare

Upphandling

Köpare:

Åklagarmyndigheten

Namn:

Webbaserad databastjänst

Handläggare:

Niklas Johansson

Referensnr:

ÅM-A 2014/0491

Telefon:

+46 10 562 50 00

E-post:

Niklas.Johansson@aklagare.se

Beskrivning:

Onlinetjänst som ska tillhandahålla offentliga person-, företags-, fastighets- och fordonsuppgifter. Internationell företagsinformation som option.

Generell del
Anbudslämnare
Säljare:
Bisnode Information AB

Anbud:

Referensnummer:

Organisationsnr.:

Anbudssumma

Jämförelsesumma

Bisnode Information - InfoTorg

14/1

5564363421

SEK 742 399,00

467 399,00

Utvärderingskriterium
50 000,00 SEK Administration och säkerhet
SEK 50 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, område Administration och säkerhet. (3.1.9.) (Fasta
svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

Upphandlarens kommentar:

100,00 Väl godkänd

50 000,00 SEK Informationsområde - Företag
SEK 50 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, informationsområdet Företag. (3.1.3.) (Fasta
svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

100,00 Väl godkänd

50 000,00 SEK Informationsområde - Person
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Upphandlarens kommentar:

SEK 50 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, informationsområdet Person. (3.1.2.) (Fasta
svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

Upphandlarens kommentar:

100,00 Väl godkänd

50 000,00 SEK Verktyget, användande & presentation
SEK 50 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, område Användande och presentation av
information. (3.1.7.) (Fasta svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

Upphandlarens kommentar:

100,00 Väl godkänd

50 000,00 SEK Verktyget, sökfunktion
SEK 50 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, område Sökfunktion. (3.1.8.) (Fasta svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

Upphandlarens kommentar:

100,00 Väl godkänd

25 000,00 SEK Mobil åtkomst
SEK 25 000,00 Upphandlarens bedömning av Mobil åtkomst baserat på anbudsgivarens svar. (3.1.11.)
(Fasta svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

Upphandlarens kommentar:

50,00 Godkänd

10 000,00 SEK Informationsområde - Fastighet
SEK 10 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, informationsområdet Fastighet. (3.1.5.) (Fasta
svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1

Poäng: Svar:

Leverantörens kommentar:

Upphandlarens kommentar:

100,00 Väl godkänd

5 000,00 SEK Informationsområde - Fordon
SEK 5 000,00 Upphandlarens bedömning av tjänsten, informationsområdet Fordon. (3.1.6.) (Fasta
svarsalternativ)
Leverantör/ref.nr:
Bisnode Information AB/14/1
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50,00 Godkänd
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Upphandlarens kommentar:

Frågor och svar

Köpare

Upphandling

Köpare:

Åklagarmyndigheten

Namn:

Webbaserad databastjänst

Handläggare:

Niklas Johansson

Referensnr:

ÅM-A 2014/0491

Telefon:

+46 10 562 50 00

Beskrivning:

Onlinetjänst som ska tillhandahålla offentliga
person-, företags-, fastighets- och

E-post:

Niklas.Johansson@aklagare.se

3 Publik fråga
Från:

Åklagarmyndigheten

Datum:

2014-04-28 16:13

Till:

Alla

Avseende referensuppdrag. Kan det lämnas en kombination av referensuppdrag inom offentlig verksamhet med
färre än 1000 anställda och privata företag med över 1000 anställda, eller är det ett skallkrav att det ska vara
referensuppdrag inom just offentlig verksamhet med över 1000 anställda?
Publikt svar

Datum:

2014-04-28 16:06

Från:

Till:

Alla

Åklagarmyndigheten

Förfrågningsunderlagets krav avseende referensuppdrag står fast, bägge uppdragen ska vara för offentlig
verksamhet.

2 Publik fråga
Från:

Åklagarmyndigheten

Datum:

2014-04-16 10:59

Till:

Alla

Angående punkterna Underleverantör 2.1.1 (Krav på anbudsgivaren) och Underleverantörer 4.3.6 (Avtalsvillkor),
vilken typ av underleverantör avses skall redovisas, t.ex. driftleverantör, informationsleverantör som SPAR,
Transportstyrelsen, Bolagsverket och liknande eller annan samarbetspartner?
Angående punkten 4.3.6 Underleverantörer (Avtalsvillkor), vilken typ av underleverantör skall Skatteverkets
ifyllda blankett SKV 4820 lämnas in? Gäller det samtliga befintliga underleverantörer eller eventuellt
tillkommande underleverantörer under avtalsperioden?
Publikt svar

Datum:

2014-04-15 13:54

Från:

Till:

Alla

Åklagarmyndigheten

Med underleverantör menas i detta fall (Krav på anbudsgivaren 2.1.1 och i Avtalsvillkor 4.3.6) en
leverantör som för huvudleverantörens räkning tillhandahåller en del av tjänsten direkt mot
Åklagarmyndigheten. Det skulle till exempel kunna vara för ett av de fyra informationsområdena (person,
företag, fastighet eller fordon). Den typ av leverantörer som nämns i frågan (driftleverantörer,
informationsleverantörer, osv) räknas alltså inte som underleverantörer i detta sammanhang.
En underleverantör, enligt ovan förtydligande, ska redovisas så fort en sådan engageras, så även under
avtalsperioden.

1 Publik fråga
Från:

Åklagarmyndigheten

Datum:

2014-04-16 10:58

Till:

Alla

Vid vilka typer av tillfällen kan parts skadeståndsansvar utlösas enligt punkten 4.3.13 (Ansvar) i Avtalsvillkoren?
Och skall denna punkt läsas tillsammans med punkterna 4.3.9 (Försening) och 4.3.11 (Fel - brist)?
Kan ersättningsanspråket begränsas till avtalets årsvärde (istället för 35 gånger det vid reklamationen gällande
prisbasbeloppet)?
Publikt svar

Datum:

2014-04-16 09:08

Från:

Till:

Alla

Åklagarmyndigheten

Punkten 4.3.13 (Ansvar) i Avtalsvillkoren är en generell ansvarsbegränsning som talar om vad som gäller
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vid skada förorsakat av avtalsbrott eller vårdslöshet. Punkterna 4.3.9 (Försening) och 4.3.11 (Fel - brist)
är underordnade och talar om vad som gäller vid dessa specifika situationer.
Storleken på ersättningsanspråk står fast enligt förfrågningsunderlaget.
Punkten Ansvar kommer vid behov att ytterligare förtydligas vid avtalstecknandet.
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