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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Kravspecifikation med ansökan

2.1 Ansökans form och innehåll

a. Ansökan ska lämnas in på svenska
Ja/Nej. Ja krävs

b. Ansökan, inklusive samtliga efterfrågade bilagor, ska sändas elektroniskt via 
tendsign.
Ja/Nej. Ja krävs

c. Leverantören ska acceptera samtliga obligatoriska krav och förutsättningar i 
förfrågningsunderlaget.
Ja/Nej. Ja krävs

d. Leverantören ska intyga att den har tagit del av och accepterar avtalet i dess 
helhet.
Ja/Nej. Ja krävs

2.2 Uteslutning av sökande
Köparen får utesluta Leverantören, om Köparen får kännedom om att Leverantören, eller en 
företrädare för den juridiska personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för till exempel brott 
som anges i 7 kap 1 § Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Köparen kan komma att begära att 
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Leverantören visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av 7 kap 1,2,3 eller 
5 §§ i LOV.

Leverantören intygar att förhållanden enligt ovan inte föreligger.
Ja/Nej. Ja krävs

2.3 Registreringsskyldigheter och betalning av skatter
Leverantören ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende skatte-, 
registrerings- och avgiftsskyldigheter. Köparen kommer att kontrollera detta hos Skatteverket.  
Leverantören ska ha F-skattesedel.  
Leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

Leverantören uppfyller kravet gällande registrering (kontrolleras via 
skatteverket)
Ja/Nej. Ja krävs

2.4 Ekonomisk ställning
Leverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning och ha tillgång till resurser som svarar mot 
anbudets omfattning och innehåll.   
Leverantören ska ha minst kreditvärdig, 40 poäng enligt Creditsafe AB:s ratingskala. Köparen 
kommer att kontrollera detta hos Creditsafe.
 
Förklaring till ratingskala:   
Kreditvärdighet (poäng) Kreditvärdighet (förklaring)   
80 - 100 Mycket god kreditvärdighet   
60 - 79 God kreditvärdighet   
40 - 59 Kreditvärdig   
15 - 39 Kredit mot säkerhet   
0 - 14 Kredit avrådes
 
Om Leverantören är i konkurs, saknar styrelse eller är under rekonstruktion kommer ingen rating att 
visas i Creditsafe.
Leverantör som inte uppnår angiven kravgräns enligt Creditsafe AB ska på begäran av Köparen 
lämna godtagbar förklaring så att det är klarlagt att Leverantören har en stabil ekonomisk ställning 
och har tillgång till resurser som svarar mot anbudets omfattning och innehåll.
 
Leverantör som är under bildande eller verkar inom nystartat bolag ska i anbudet bifoga 
en ekonomisk plan (budget- och finansieringsplan) för verksamheten samt och visa på att företaget 
har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital/annat, eller på begäran tillhandahålla en 
finansiell säkerhet (t ex bankgaranti eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens 
från bank eller annan finansiär. I det fall en leverantörs ekonomiska stabilitet garanteras av 
moderbolag eller koncerngaranti alternativt bankgaranti, ska intyg om detta bifogas ansökan och 
vara undertecknat av behörig företrädare för   
moderbolaget/koncernen/bank.
  
För Leverantör under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalstecknandet. Leverantören 
ska vid samma tillfälle inneha F-skattsedel och uppvisa registrerings-bevis utfärdat av Bolagsverket.

Leverantören uppfyller kravet gällande ekonomisk ställning (kontrolleras via 
Creditsafe)
Ja/Nej. Ja krävs
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2.5 Teknisk och yrkesmässiga kapacitet
Leverantören ska ha tillgång till teknisk och yrkesmässig kapacitet som svarar mot uppdragets 
omfattning och innehåll.
 
Leverantören ska beskriva hur man avser att bemanna och bedriva verksamheten och i 
beskrivningen ska följande punkter beskrivas: 
- Hur verksamheten avser att fullfölja sitt åtagande i enlighet med Bilaga Primärvårdsprogram. 
- Hur bemanning, ange antal och tjänstgöringsgrad i enlighet med Bilaga Primärvårdsprogram. 
- Ledning, arbetsorganisation och verksamhetschef och eventuell medicinsk ledningsansvarig 
läkare. 
- Tidplan för eventuell återstående rekrytering (i förekommande fall)        
- Tidplan för när lokaler kommer att ställas i ordning (i förekommande fall)      

a. Leverantören ska beskriva hur kravet enligt ovan uppfylls i separat bifogat 
dokument.
Bifogad fil

b. Leverantören uppfyller kravet avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet
Ja/Nej. Ja krävs

2.6 Annat företags kapacitet
En Leverantören får vid behov åberopa andra företags (underleverantör) ekonomiska, tekniska och 
yrkesmässiga kapacitet, för att uppfylla kraven. 
 
A. Om leverantören avser att åberopa andra företags tekniska och yrkesmässiga kapacitet ska 
leverantören inkomma med: 
 

1. Firmanamn samt organisationsnummer för underleverantören
2. Bevis på bindande åtagande eller motsvarande handling från underleverantören som visar att 
denne kommer att förfoga över dessa resurser/kapaciteter när avtalet ska fullgöras.  
3. En beskrivning över vilka delar av uppdraget och/eller vilka roller som underleverantör ska 
utföra

 
B. Leverantör som avser att åberopa annat företags ekonomiska kapacitet ska inkomma med ett 
lånelöfte, moderbolagsgaranti, bankgaranti, referens till bank eller annan finansiär eller motsvarande 
som styrker att leverantören är kreditvärdig.
 
Antagen Leverantör ansvarar för den åberopade kapaciteten och/eller underleverantörens arbete 
såsom för sitt eget. 
Grunderna för uteslutning av leverantörer gäller även för underleverantörer.

Leverantören ska inkomma med en beskrivning enligt ovan i separat bifogat 
dokument.

Om Leverantören ej avser nyttja annans kapacitet ska det anges istället i 
kommentarsrutan "anlitar inte något annat företags kapacitet"
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

2.7 Primärvårdsprogram 2022
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a. Leverantören ska godkänna och uppfylla de krav och villkor som finns beskrivna i 
bilaga primärvårdsprogrammet 2022 inklusive bilagor.
Ja/Nej. Ja krävs

b. Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att Köparen kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven enligt kapitel 13- lokal- 
och utrustningskrav.
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantörskommentar tillåten

2.8 IT
Leverantören ska beskriva på vilket sätt och hur den kommer att uppfylla krav avseende 
dokumentation, rapportering och IT enlighet med Bilaga  - Primärvårdsprogrammet 2021, kapitel 14- 
IT och e-hälsa. 

a. Leverantören ska beskriva hur kravet avseende rapportering, dokumentation och 
IT uppfylls?
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

b. Leverantören uppfyller kravet avseende IT.
Ja/Nej. Ja krävs

2.9 Miljö
Leverantören ska uppfylla kravet avseende miljö i enlighet med Bilaga Primärvårdsprogram, kapitel 
2.11- miljö. senast ett år efter driftstart. 

Leverantören ska på begäran av Köparen innan avtalstecknande skicka en beskrivning på vilket sätt 
och hur den kommer att uppfylla kravet  avseende miljö i enlighet med Bilaga 
Primärvårdsprogram, kapitel 2.11- miljö.

Leverantören intygar att den kommer att uppfylla kravet enligt ovan.
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantörskommentar tillåten

2.10 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i enlighet med Bilaga Primärvårdsprogram, kapitel 1.4- 
Övergripande ansvar. 

Leverantören ska på bergäran av Köparen innan avtalstecknande skicka en beskrivning på vilket sätt 
ledningssystem efterlevs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
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Leverantören intygar att kravet ovan uppfylls.
Ja/Nej. Ja krävs

2.11 Driftstart
Driftstart ska senast vara sex (6) månader efter tecknat avtal mellan parterna.

Sökanden ska ange tidpunkt för driftstart?
Fritext

2.12 Offentlighet vid upphandling
Som huvudregel är alla handlingar som kommer in till köparen allmänna. Uppgifter i ett 
upphandlingsärende omfattas dock av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) till dess att tilldelningsbeslut meddelats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. 
Uppgifter kan i undantagsfall omfattas av sekretess även efter att den absoluta sekretessen 
upphört. 

En eventuell begäran om fortsatt sekretess ska bifogas och innehålla en precisering 
av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle drabba leverantören om 
uppgifterna röjs. Uppgifterna märks tydligt med ”sekretess”.

Om sökanden ej avser åberopa sekretess ska detta anges i kommentarfältet.
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

2.13 Verksamhetschef
Verksamhetschef ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
som gäller för hälso- och sjukvården i allmänhet i enlighet med Bilaga Primärvårdsprogrammet.

Verksamhetschef ska ha erfarenhet av chefskap med personal- och ekonomiansvar. I det fall 
verksamhetschefen är legitimerad kommer legitimation och eventuella anmärkningar att kontrolleras 
hos Inspektion för vård och omsorg, IVO. 
CV och namn ska bifogas anbudet för att styrka erforderlig kompetens och erfarenhet.

a. Leverantören ska bifoga namn samt CV
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

b. Leverantören uppfyller kravet avseende verksamhetschef.
Ja/Nej. Ja krävs

2.14 Socialt ansvar - uppförandekod

Leverantören ska godkänna och uppfylla de krav och villkor som finns beskrivna i 
bilaga Uppförandekod.
Ja/Nej. Ja krävs
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