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1. Förfrågningsunderlag
1.1 Allmän orientering
1.1.1 Inbjudan
Ängelholms kommun inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan.

1.1.2 Information om upphandlingen
Upphandlingen omfattar en förmånsportal för Ängelholms kommun. Åstorps kommun deltar i
upphandlingen med en option att kunna avropa förmånsportal om beslut om införande fattas. Avtal
kommer inte att skrivas förrän efter ett sådant beslut.
Hösten 2011 togs ett beslut av Kommunstyrelsen i Ängelholm (KS 2100/367) att införa ett
förmånssystem för kommunens anställda. I dåvarande ärendebeskrivning skrevs följande:
”I konkurrensen om nya medarbetare liksom att behålla nuvarande medarbetare är det viktigt att
utveckla kommunens varumärke – vi ska uppfattas såsom en attraktiv arbetsgivare. Begreppet
attraktivitet innehåller många dimensioner varför kommunens insatser måste vara både generella och
behovsanpassade. Ett mer samordnat förmånssystem kan förväntas ge bl.a. följande effekter;
Underlätta rekrytering av nya medarbetare
Uppskattning från befintliga medarbetare
Full information/uppskattning av befintliga förmåner
Mervärde genom tydliga erbjudanden
Valfrihet för individen
Nya populära förmåner, kostnadsneutralt
En helhetslösning för flera tjänster – hanterar såväl befintliga som nya förmåner
Minskad administration för kommunen
Support som säkerställer tillämpningen utifrån lagar och avtal.”
Efter beslut i Familjen Helsingborgs HR-chefsgrupp fick Ängelholms kommun i uppdrag att genomföra
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en gemensam upphandling av ett förmånssystem, till vilket de övriga kommuner och kommunala bolag
sedan haft möjlighet att teckna egna avtal när nödvändiga beslut fattats i respektive kommun.
Avtal tecknades med företaget Benify AB och Ängelholms kommun kunde som första kommun i
Sverige, lansera den webbaserade förmånsportalen hösten 2012.
Denna upphandling syftar till att ersätta det befintliga systemet.
I en framtida förmånsportal är det önskvärt att uppbyggnad och design av portalen utgår från
Ängelholms kommun som arbetsgivare och vad som ger mervärde för kommunens medarbetare.
En annan viktig faktor är också att det finnas ett brett utbud av lokalt förankrade aktörer som erbjuder
tjänster och rabatter att ta del av för medarbetarna.
Att vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare
I portalen ges en tydlig helhetsbild över alla förmåner som medarbetare i Ängelholms kommun har
utifrån delarna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla. En stor andel av kommunens medarbetare når
inte kommunens intranät hemifrån och för dem kan förmånsportalens faktasidor ge ökade möjligheter
att ta del av information som rör anställningen mm. Portalen kan också fungera som
diskussonsunderlag vid olika typer av samtal t.ex. med potentiella medarbetare, vid introduktion, lönrehab- och medarbetarsamtal osv. Därför är det önskvärt med möjlighet att logga in både som
medarbetare och som arbetsgivare.
Det skulle också vara önskvärt att utveckla råd- och stödfunktionen för olika pensions- och
försäkringslösningar, juridik, ekonomi, sjukvårdsupplysning osv.
Ge goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och sund livsstil
För ett hållbart arbetsliv är balans mellan krav och återhämtning viktig. Vad som ger energi och
återhämtning är högst individuellt, därför är det viktigt att en stor bredd av mer flexibla förmåner inom
livsstilsområdet är presenterade i portalen. Förutom att kunna erbjuda friskvårdsaktiviteter, som är
godkända av skatteverket att subventionera, vill vi sträva efter att i förmånsportalen tydligare synliggöra
olika typer av aktiviteter t.ex. inom områdena kreativitet, skapande och kultur. Ett sätt att göra detta
kan vara att lyfta fram och utöka rabatter och förmåner inom detta område.
På så sätt ökas medarbetarnas individuella val av aktiviteter som ger god motvikt till arbetslivets ibland
stressade tillvaro ytterligare.
Förmåner som underlättar vardagen
För många är det ett pussel att få ihop vardagens alla delar. Att kunna ta del av olika förmåner och
rabatter som underlättar i vardagen och ger en lite enklare tillvaro kan därför ge ett stort mervärde för
kommunens medarbetare t.ex. olika typer av hushållsnära tjänster, matkassar osv.
Hållbarhetsfokus
Ängelholms kommun har som mål att arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande
i all planering. Att stimulera till ökad cykling matchar också Ängelholms vision som Idrottstaden och
Hälsostaden. Därför är det önskvärt att i en framtida förmånsportal ha ett tydligt hållbarhetsfokus och
att kunna erbjuda ett antal olika förmåner som stärker och underlättar goda miljöval t.ex. rabatt på
elcyklar, kollektivtrafik, bilpool, undersöka möjligheten att erbjuda miljöbilslösningar osv
Bruttolönavdrag
För medarbetaren kan möjligheten med bruttolöneavdrag ge ganska rejäla besparingar både
ekonomiskt och hälsomässigt. Att även i fortsättningen synliggöra och erbjuda förmåner som
möjliggörs genom bruttolöneavdrag inom ramen för aktuell skattelagstiftning(ex. privatfinansierad
sjukvård som naprapat, ögonlaseroperationer, fertilitetsbehandling, hållbarhetslösningar osv) är därför
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en förmån som ger extra mervärde för förmånsportalens användare.
Administration
Ett förmånssystem kan ge förmånsadministration på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt med
minsta möjliga administration för kommunen. Det finns en rad olika regler och lagar att förhålla sig till
gällande vad som är tillåtet som arbetsgivare att erbjuda som friskvård respektive förmån för sina
medarbetare. Genom att hantera alla erbjudande och förmåner i en förmånsportal ska tillämpningen av
gällande lagar och avtal kunna säkerställas.
Finansiering
Kostnaderna för förmånssystemet finansieras som tidigare kollektivt genom PO-pålägget vilket innebär
att finansieringen sker inom befintliga budgetramar.
Avtalstiden är tre år med möjlighet till förlängning på upp till sju år.
Vid en eventuell överprövning kan startdatum för avtalet förskjutas. Den totala avtalslängden kommer att
vara densamma som angivits ovan.

1.1.3 Omfattning
Upphandlingen omfattar en förmånsportal för Ängelholms kommun med ca 3 200 anställda och Åstorps
kommun med ca 1 300 anställda. Denna siffra kan komma att öka eller minska och avtalet innehåller
inte några utfästelser om att avropa en viss volym under avtalsperioden.
Avrop från detta avtal görs utifrån kommunens behov. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga
behovet.
Observera att det för Åstorps kommun rör sig om en option under förutsättning att beslut om införande
av förmånsportal fattas. Varje kommun skriver ett eget avtal.

1.1.4 Upphandlande myndighet
Ängelholms kommun (organisationsnummer: 212000-0977)
Åstorps kommun (212000-0936)
De upphandlande myndigheterna benämns i detta förfrågningsunderlag som "kommunen".
Mer information om Ängelholm finns på www.engelholm.se.
Mer information om Åstorp finns på www.astorp.se

1.1.5 Bilagor
Prisbilaga.

1.2 Upphandlingsföreskrifter
1.2.1 Elektronisk upphandling
Ängelholms kommun genomför upphandlingen elektroniskt via upphandlingssystemet TendSign.

All kommunikation avseende upphandlingen ska ske via TendSign!
Anbudsgivare får genom TendSign bland annat:
- Komplett förfrågningsunderlag
- Eventuella kompletteringar/informationsmeddelanden
- E-postavisering vid nya händelser
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- Kontroll av att alla ställda frågor i förfrågningsunderlaget är hanterade vid avlämnandet
- Kontroll av att alla frågor och bekräftelser med kravgräns är uppfyllda. (Det åligger ändock
anbudsgivaren att försäkra sig om att samtliga ställda krav uppfylls)
- Svar på eventuellt ställda frågor via funktionen för "Frågor & Svar"
- Underrättelse om tilldelningsbeslut
Den behöriga företrädaren eller anbudsgivaren ska registrera sig i TendSign där ett individuellt konto då
skapas. Företrädaren eller anbudsgivaren kan sedan använda detta konto för att läsa
förfrågningsunderlag samt skapa och skicka anbud via TendSign. Följande är väldigt viktigt i
TendSign:
- Kontot ska vara registrerat på samma organisationsnummer som det anbudsgivande företaget
innehar.
- Anbudsgivare ska vara samma företag som tecknar eventuellt avtal.
- Anbudsgivarkontot ska ha korrekt information så som företagets adress, telefon, e-postadress,
webbadress till företagets eventuella hemsida och annan relevant information.
- Kontot ska vara registrerat på korrekt avdelning inom företag (särskilt viktigt är om behörig företrädare
eller anbudsgivare finns på en lokal adress till skillnad från huvudorganisationens adress)
- Alla kontouppgifter ska hållas uppdaterade!
Grundkonto är kostnadsfritt att registrera; oavsett antal individuella konton inom organisationen.
Vid frågor eller behov av systemsupport, kontaktas TendSignsupport per e-post:
tendsignsupport@visma.com
Öppettider för supporten är vardagar 07:00-17:00, med undantag (som annonseras på
www.tendsign.com) i samband med vissa helgdagar.
För företag under bildande (som ej har organisationsnummer) erhålls inloggning till TendSign genom att
kontakta TendSignsupport.
Anbudsgivare är skyldig att före anbuds insändande, kontrollera att samtliga begärda handlingar i
förfrågningsunderlaget enligt förteckningen har levererats samt att alla ställda frågor besvarats.
Anbudsgivare uppmanas att ta del av länken nedan till instruktionsfilm för anbudsgivning i TendSign.
Svensk version: https://www.youtube.com/watch?v=5X5rrS1PT0Q
Engelsk version: https://www.youtube.com/watch?v=NqraplLEbvU
Härmed försäkras att anbudsgivarkontot registrerats med korrekta uppgifter för behörig
företrädare/anbudslämnare.
Ja/Nej. Ja krävs

1.2.2 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt 6 kap. lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU.
Förfarandet medger inte förhandling. Det är därför viktigt att bästa villkor lämnas i anbudet och att alla
krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs.
Kommunen ersätter inte anbudsgivare för upprättande av anbud.

1.2.3 Ett anbudsområde
Anbud ska lämnas på hela upphandlingen.

1.2.4 Reservationer
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Anbud får inte innehålla reservationer utan alla krav måste accepteras i sin helhet.

1.2.5 Anbudets form
Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav som måste uppfyllas, s.k. obligatoriska krav (skakrav).
Uppfylls inte dessa krav både avseende anbudsgivare och anbud kan inte anbudet prövas.
Fritextsvar ska lämnas direkt i förfrågningsunderlaget. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt
efterfrågas accepteras inte.
Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer inte att utvärderas.
Anbudet ska vara på svenska.
Undantag gäller (om inget annat anges) för produktkataloger, visitkort, tekniska beskrivningar, intyg och
dylika handlingar där engelska språket accepteras .
Anbudsgivaren ska på begäran av upphandlande myndighet skyndsamt ombesörja och bekosta
översättning av handlingar på annat språk än svenska.
Vidare accepteras att förkortningar, vedertagna begrepp och liknande i anbudet anges på annat språk.
Förklaring kan komma att begäras.
a. Uppfylls kraven på anbudets form?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Har frågor besvarats på avsedd plats och inte enbart som bilagor?
Ja/Nej. Ja krävs

1.2.6 Frågor om upphandlingen
Om något upplevs oklart i underlaget är det viktigt att kommunen kontaktas. Detta sker
via www.tendsign.com, funktionen "frågor och svar" och inte via e-post till berörd handläggare.
Kommunen är skyldig att lämna svar senast sex dagar före sista anbudsdag. Frågor måste komma
senast 2017-06-09
Kommunen publicerar eventuella förtydliganden via TendSign.

1.2.7 Inlämnande av anbud
Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. Anbud tas ej emot på annat sätt.

1.2.8 Sista anbudsdag
Sista dag för inlämnande av anbud är 2017-06-19 23:59

1.2.9 Anbudspresentation
Anbudsgivaren kan komma att få möjlighet att presentera sitt anbud under utvärderingsperioden. En
eventuell presentation kommer att ske i Ängelholm.
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1.2.10 Förtydliganden och kompletteringar av anbud
Felskrivningar, felräkningar eller något annat fel i anbudet får rättas om kommunen tillåter eller begär
detta.
Kommunen kan begära att anbudet förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller
konkurrensbegränsning.
Det kan innebära att uppgifter begärs för att sk nollställning ska kunna göras. Det innebär att anbuden
behandlas så att de blir jämförbara.

1.2.11 Anbudets giltighet
Anbudet ska vara giltigt sex månader efter sista anbudsdag.
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbuden vara giltiga en månad efter det att dom
vunnit laga kraft. Samtliga anbudsgivare kommer att informeras om en eventuell överprövning.

1.2.12 Avbrytande av upphandling
Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som
väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande.
Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

1.2.13 Sekretess
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan ge skydd åt enskild som ingått avtal med en
myndighet enligt 31 kap. 16 §, offentlighets- och sekretesslagen.
Denna sekretess gäller under förutsättning att det av särskild anledning kan befaras att ett
offentliggörande kan medföra ekonomisk skada för anbudsgivaren.
Inkomna anbud är allmän handling. Anbudsgivaren ska i anbudet ange om någon del i anbudet
omfattas av sekretess.
Anbudsgivaren ska i sådana fall:
- Begära att sekretess yrkas.
- Ange specifikt vilken/vilka uppgifter som ska gälla som skyddsvärt (normalt hålls inte ett helt anbud
hemligt).
- Ange vilken skada denne skulle lida om uppgifterna röjs.

Yrkandet prövas av kommunen om någon begär att få ta del av handlingarna efter att tilldelningsbeslut
skickats ut.
I de fall som anbudsgivaren ej anger något, kommer kommunen att tolka det som att anbudsgivaren ej
anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess.

Observera att ett angivande av att delar av anbudet ska omfattas av sekretess i sig inte innebär att det
kommer att omfattas av sekretess. Kommunen kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan
göra en prövning av om specifik uppgift omfattas av sekretess.
I det fall sekretess bedöms gälla för en uppgift i eget anbud kommer övriga anbuds motsvarande
uppgifter att behandlas likvärdigt.
Yrkas sekretess? Om "Ja" lämna begärd specificering av aktuella uppgifter i kommentarsfältet.
Ja/Nej
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1.2.14 Tilldelningsbesked
Efter avslutad anbudsutvärdering fattas ett tilldelningsbeslut som visar resultatet av upphandlingen.
Meddelande om tilldelningsbeslutet skickas ut till samtliga anbudsgivare.
Kommunikation sker enbart från Ängelholms kommun som kommunicerar besked avseende båda de
ingående kommunerna. Åstorps kommun kommer att fatta ett likalydande tilldelningsbeslut.
Avtal tecknas tidigast tio dagar från den dag då tilldelningsbeslutet har skickats till anbudsgivaren, det
vill säga då tiden för överprövning/avtalsspärr gått ut.
Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan både kommunen och leverantören skrivit under
avtalet.

1.3 Kontroll av leverantörs lämplighet
1.3.1 ESPD (Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet)
Kommunen godtar att anbudsgivare lämnar ESPD som preliminärt bevis för att kvalificeringskraven
uppfylls.

1.3.2 Registreringar mm
Anbudsgivare ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar i Sverige, alternativt
i hemlandet, om företaget är registrerat i annat land.
Anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter, samt inneha
F-skattebevis.
Kommunen samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta.
Anbudsgivare som inte kan kontrolleras via Skatteverket ska på begäran kunna visa motsvarande
dokumentation och i förekommande fall översatt till svenska.
Ovanstående krav ska upprätthållas under hela avtalsperioden.
Uppfylls kraven på registrering?
Ja/Nej. Ja krävs

1.3.3 Ekonomisk ställning
Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk bas. Kommunen kommer att begära in uppgifter om
anbudsgivaren från kreditupplysningsföretag.
Anbudsgivare ska ha minst rating 60 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska
och finansiella ställning.
I de fall lägre rating visas, exempelvis nystartade företag eller utländska anbudsgivare, ska
anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren på begäran lämnar sådan förklaring,
dokumentation eller garanti att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande
ekonomiska stabilitet.
Ovanstående krav ska upprätthållas under hela avtalsperioden.
Anbudsgivare som vet med sig att man kan behöva kontrollera sin rating och inte själv har tillgång till
Creditsafe kan vända sig till Kommunen under anbudstiden. Kommunen kan då vara behjälplig med att
ta fram uppgifter.
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Uppfylls kravet på ekonomisk ställning?
Ja/Nej. Ja krävs

1.3.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att
utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det
anbudsgivande företaget. I beskrivningen bör följande ingå:
- affärsidé och verksamhet
- organisation och ledning
- geografisk etablering
- översiktlig kompetensbild/struktur.
Beskriv kortfattat det anbudsgivande företaget.
Fritext

1.3.5 Tillgång till annat företags kapacitet
Anbudsgivaren har rätt att åberopa ett annat företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga
kapacitet för uppfylla kvalificeringskraven.
Om man önskar åberopa ett annat företags kapacitet ska uppgifter om vilket företags kapacitet man
önskar åberopa, samt uppgift om vilken typ av kapacitet man vill åberopa, bifogas anbudet.
De uteslutningsgrunder som gäller för anbudsgivaren gäller även för de företag vars kapacitet
man åberopar. På kommunens begäran kan anbudsgivaren byta ut ett företag vars kapacitet man
åberopar om detta inte uppfyller kraven.

Intyg undertecknat av det företag vars kapacitet man önskar åberopa ska på begäran sändas in till
kommunen. Intyget ska innehålla uppgifter om vilken typ av kapacitet det andra företaget tillhandahåller
samt verifiera att åtagandet gäller under hela avtalsperioden. Intyget ska vara undertecknat av behörig
representant för detta företag. För intygsgivande företag gäller ovanstående krav i de delar de är
tillämpliga på den kapacitet företaget erbjuder.
Kommer anbudsgivaren att åberopa annat företags kapacitet? om "JA" lämna efterfrågad
information i kommentarsfältet.
Ja/Nej

1.3.6 Kvalitetssäkring
Anbudsgivare ska ha rutiner för kvalitetssäkring av innehåll i tjänsten som säkerställer att uppdraget
utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls.
Beskrivning av hur detta krav tillgodoses ska lämnas i anbudet.
Beskriv rutiner för kvalitetssäkring:
Fritext

1.3.7 Informationssäkerhet
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Anbudsgivaren samt relevanta underleverantörer ska bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete gällande den egna verksamheten som minst omfattar:
1. Policy för informationssäkerhet
2. Upprättande och uppföljning av informationssäkerhetsmål för verksamheten
3. Identifiering och hantering av risker
4. Fastställande av vilka resurser som behövs samt tilldelning av ansvar och befogenheter vad gäller
informationssäkerheten
5. Kontinuitetsplan, som testas regelbundet, för verksamheten och IT-systemen.
6. Planering för att undvika nyckelpersonberoende.
Anbudsgivaren ska inkomma med beskrivning för den egna verksamheten som är så utförlig att det
framgår att punkterna 1-6 är uppfyllda alternativt inneha och bifoga certifiering enligt ISO/IEC
27001:2013 IDT.
a. Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Lämna beskrivning som styrker att punkterna 1-6 är uppfyllda om inte ISO-certifiering finns
Fritext

c. Bifogas ISO/IEC 27001:2013 IDT?
Ja/Nej

1.3.8 Kompetens
Anbudsgivare ska inom sin organisation ha tillgång till personal som är väl insatt i de regler som gäller
skattefrågor,möjligheter till bruttolöneavdrag och försäkringar i samband med utnyttjande av
anställningsrelaterade förmåner som erbjuds via förmånsportal.
Personalens kompetens ska hållas uppdaterad.
Redogörelse för vilken kompetens anbudsgivaren besitter avseende ovanstående ska lämnas.
Redogörelse för hur personalens kompetensutveckling sköts ska lämnas.
a. Beskriv efterfrågad kompetens avseende skattefrågor, bruttolöneavdrag och försäkringar
Fritext

b. Beskriv hur personalens kompetensutveckling säkerställs
Fritext

1.3.9 Referenser
Anbudsgivare ska ha erfarenhet från tidigare uppdrag av liknande art och omfattning (minst 1 000
anställda) utförda under de senaste tre åren (från sista anbudsdag). Uppdragen ska vara utförda på ett
tillfredställande sätt. Systemet ska ha varit i skarp drift i minst ett år med motsvarande funktioner som
efterfrågas i denna upphandling. Pensionsrådgivning behöver dock inte ha levererats. Kommunen ska
utifrån referenserna kunna göra en bedömning om anbudsgivaren klarar uppdraget.
Detta ska styrkas med i anbudet angivna kundreferenser (2 st) med kontaktperson, telefonnummer och
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e-post samt en kort beskrivning av det genomförda uppdraget. Kontaktpersonen ska ha kunskap om
och kunna bekräfta att man anser att anbudsgivaren klarar av aktuellt uppdrag för kommunen.
Kontaktpersonen ska också kunna bekräfta att referensuppdraget utförts på tillfredsställande sätt.
Anbudsgivaren ansvarar för att kontaktpersonerna för uppdragen är vidtalade och går att nå på angiven
e-post och telefonnummer samt har möjlighet att bekräfta referensuppdraget.
Referensuppdragen ska avse olika organisationer/uppdragsgivare.
En anbudsgivare som inte kan ange referensuppdrag, exempelvis på grund av att verksamheten är
nystartad, ska på annat sätt kunna visa att kravet är uppfyllt exempelvis genom att personer i ledande
ställning har erfarenhet av motsvarande uppdrag införskaffade i tidigare anställning eller
verksamhet. Uppdragen får inte vara äldre än tre år (från sista anbudsdag).
Kommunen förbehåller sig rätten att bedöma om angivet referensuppdrag är likvärdigt eller inte.
Ifall kommunen har egna referenser kan dessa komma att användas istället för i anbudet angivna
referenser.
a. Referensuppdrag 1: Beskrivning av uppdraget:
Fritext

b. Referensuppdrag 1: Åt vem utfördes uppdraget (företagsnamn och organisationsnummer):
Fritext

c. Referensuppdrag 1: När utfördes uppdraget:
Fritext

d. Referensuppdrag 1: Kontaktpersonens namn:
Fritext

e. Referensuppdrag 1: Kontaktpersonens telefonnummer:
Fritext

f. Referensuppdrag 1: Kontaktpersonens e-postadress:
Fritext

g. Referensuppdrag 2: Beskrivning av uppdraget:
Fritext

h. Referensuppdrag 2: Åt vem utfördes uppdraget (företagsnamn och organisationsnummer):
Fritext

i. Referensuppdrag 2: När utfördes uppdraget?
Fritext
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j. Referensuppdrag 2: Kontaktpersonens namn:
Fritext

k. Referensuppdrag 2: Kontaktpersonens telefonnummer:
Fritext

l. Referensuppdrag 2: Kontaktpersonens e-postadress:
Fritext

1.3.10 Företags- och kontaktuppgifter
Nedanstående uppgifter ska fyllas i av anbudsgivaren:
a. Företagsnamn, adress, telefonnummer, webbplats:
Fritext

b. Kontaktperson för anbudet med namn, e-postadress och telefonnummer:
Fritext

c. Kontaktperson för avtalet med namn, e-postadress och telefonnummer:
Fritext

d. Avtalstecknare med namn, titel, e-postadress och postadress:
Fritext

e. Kontaktperson för elektronisk fakturering (enligt pkt. elektronisk fakturering) nedan med
namn, e-postadress och telefonnummer:
Fritext
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2. Kravspecifikation
2.1 Kravuppfyllelse
Krav på funktioner i systemet ska vara uppfyllda vid anbudsinlämnande.

2.2 Underleverantörer
Anbudsgivaren ska redovisa om denne avser att använda sig av underleverantörer samt i förekommande
fall redovisa inom vilka delar underleverantörer kan komma att bli aktuella samt om möjligt vilka dessa
underleverantörer är. Kravet avseende redovisning gäller även i de fall man avser att använda ett annat
företag inom samma koncern. Se avtalsvillkor punkt 3.4.5
a. Avser ni att använda underleverantörer? Om "JA" lämna efterfrågad information i fråga B och
C:
Ja/Nej

b. Om ja, redovisa inom vilka områden som underleverantörer kan komma att användas.
Fritext

c. Om ja, ange om möjligt vilka underleverantörer inklusive organisationsnummer, som
kommer att användas.
Fritext

2.3 Demomiljö
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en demomiljö under utvärderingen där kommunen ska kunna verifiera
att ställda krav uppfylls.
Ange uppgifter om webbadress och inloggning
Fritext

2.4 Projektplan
Anbudsgivaren ska bifoga en översiktlig projektplan för införande av förmånsportalen. Av denna ska
följande framgå.
En ungefärlig tidplan med etapper och eventuella beslutspunkter.
Föreslagen projektorganisation med uppgift om vilka deltagare (roller) både från anbudsgivaren och
kommunen som krävs i projektet.
Implementeringen regleras av förfrågningsunderlaget med avtalsvillkor, särskilt punkten 3.3.1
Lämna projektplan nedan eller i bilaga
Fritext

2.5 Kvalitetssäkring och leveranskontroll
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2.5.1 Egenkontroll
Leverantören ska på egen hand genomföra egenkontroll. Syftet med egenkontroll är att leverantören
upptäcker de flesta felaktigheterna innan leverans till kund.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.5.2 Testrutiner
Leverantören ska tillsammans med kommunen ta fram testfall och rutiner för kontrollen ca fyra veckor
innan kontrollperioden påbörjas.
Varje rutin ska innehålla en beskrivning av testarbetet med instruktioner steg för steg och utgöra en
grund för utvärdering av testresultaten. Testrutinerna granskas och godkänns av kommunen som även
kan göra eventuella kompletteringar.
Leveranskontrollperioden ska vara 14 kalenderdagar.
Leveranskontroll ska utföras i produktionsmiljö. Under leveranskontrollperioden verifieras att kommunen
erhållit en leverans av portalen med efterfrågad funktionalitet och teknisk lösning.
Om allvarliga fel uppstår, som inte beror på kommunen eller något förhållande på kommunens sida,
ska leveranskontrollperioden förlängas så att kommunen erhåller en sammanhängande
leveranskontrollperiod omfattande 14 kalenderdagar utan allvarliga fel.
Samtliga steg i leveranskontrollen ska vara godkända innan effektiv leveransdag anses inträda.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.5.3 Omfattning av leveranskontroll
Följande tester ska utföras under leveranskontrollen:
Granskning av levererad funktionalitet i portalen
Integration till och från personalsystemet
Granskning av all dokumentation
Kapacitets/prestandatester
Under leveranskontrollperioden ska följande verifieras:
Funktionalitet
Driftsäkerhet
Tillgänglighet
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.5.4 Godkännande av leverans
Att leverans är genomfört på ett godkänt sätt ska bekräftas av en av kommunen utsedd behörig person.
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Driftstart räknas efter godkänd leverans/effektiv leveransdag.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6 Allmänna krav
2.6.1 .
Den webbaserade förmånsportalen leverantören erbjuder ska kunna hantera information till
medarbetare, hantera uppföljning och sammanställning av introduktion, samt kommunicera
kommunens befintliga förmåner och avtal på ett personligt sätt till samtliga anställda.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.2 .
Portalen ska vara på svenska d v s alla menyer och texter ska vara på skrivna på svenska.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.3 .
Inloggning ska kunna ske minst som rollerna
Medarbetare
Chef
Systemadministratör
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.4 .
Leverantören ska fortlöpande uppdatera portalen med avseende på antalet anställda. Nya anställda ska
läggas in och anställda som slutar i kommunen ska tas bort. All uppdatering av användare i systemet
ska ingå i priset.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.5 .
All administration för hantering av förmåner ska hanteras av systemleverantör och inga kostnader ska
uppstå för kommunen.
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Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.6 .
Portalen ska kunna hantera personer som har skyddad identitet. Det innebär att fullständiga uppgifter
ej överförs från Personec.
a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Beskriv hur skydd säkerställs
Fritext

2.6.7 .
Portalen ska kunna ge stöd för administration i samband med anställning och avslut av anställning
såsom att anställda kvitterar att man tagit del av dokumentation som rör anställningen.
Chef ska kunna följa upp att kvittering har skett
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.8 .
All administration för hantering av förmåner ska hanteras av systemleverantör med automatisk koppling
till kommunens personal-/lönesystem, för närvarande Personec P.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.9 .
Systemet ska fungera oberoende av personal-/lönesystem.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.10 .
Vid eventuellt framtida byte av personal-/lönesystem ska ny koppling integreras av leverantören.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs
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2.6.11 .
Systemet ska kunna hantera samtliga förmåner såväl de generella som finns för alla kunder som de
som är specifika för kommunen.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.12 Utbud av förmåner och rabatter
Systemet ska innehålla en portal för förmåner som är individuellt valbara med ett sortiment av förmåner
som leverantören erbjuder utifrån kommunens önskemål. Kommunen avgör själv vilka förmåner som
ska presenteras. Utgångspunkten ska vara kostnadsneutralitet för kommunens del innebärande att
inga kostnader ska uppstå för kommunen. I det fall förmåner/bidrag införs eller förändras som innebär
kostnader ska detta särskilt beslutas.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.13 .
Möjlighet ska finnas att tillgodogöra sig förmåner och rabatter genom köp på webben.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.14 .
Kommunen har, förutom behovet att i portalen kunna uppvisa befintliga förmåner och erbjudanden från
befintliga leverantörer, även intresse av att bredda sortimentet av erbjudanden från förmånsleverantörer.
Systemet ska erbjuda ett brett färdigt sortiment av förmåner och rabatter.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.15 .
Leverantören ska utan tillkommande kostnader underhålla och utveckla sortimentet över tiden.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.16 .
Det ska gå att välja geografiskt vilka förmåner och rabatter som ska visas. Det ska alltså finnas en
sökfunktion för att geografiskt selektera så att man kan filtrera fram lokala erbjudanden.
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Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.17 .
Leverantören ska, i samråd med kommunen arbeta för att ett brett utbud av förmåner och rabatter hos
lokala företag kan erbjudas.
Beskrivningen ska göra det trovärdigt för kommunen att anbudsgivaren faktiskt kommer att samarbeta
med lokala företag i stor utsträckning.
a. Beskriv hur ni arbetar för att få ett brett lokalt utbud av rabatter och förmåner
Fritext

b. Ge exempel på företag och deras lokalisering, i närheten av Ängelholm, som ni arbetar med
idag
Fritext

2.6.18 .
Portalen ska kunna hantera de förmåner som är tillåtna enligt svensk skattelagstiftning.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.19 .
Systemet ska kunna hantera inköp av förmånsbilar om detta blir aktuellt.
Beskriv hur detta erbjuds
Fritext

2.6.20 .
Leverantören ska säkerställa att portalen/tjänsten följer såväl utvecklingen av förmånsmarknaden som
den tekniska utvecklingen över tiden. Leverantören ska löpande uppdatera portalen avseende gällande
lagar och regler.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.21 .
Alla förmåner ska kunna synliggöras baserat på ett antal olika individuella förutsättningar, som
automatiskt läses in från kommunens personal/lönesystem, som exempelvis avtalsområde,
anställningsform, sysselsättningsgrad, frånvarotyp, lönenivå, ålder, födelsedatum, anställningsdatum,
anställningstid, organisatorisk hemvist.
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Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.22 .
Leverantören ska vidta nödvändiga åtgärder avseende utnyttjade förmåner vid förändrade
anställningsvillkor eller förändrad tjänstgöring (t ex vid frånvaro eller avslutning av anställning).
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.23 .
Inga transaktionsavgifter, provisioner eller kick-backs ska förekomma för förmåner eller rabatter, vilket
också inkluderar underleverantörer.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.24 Menyer
I systemet ska det finnas menyer som visar information om:
- lönespecifikation
- olika typer av kompensationer
- samlad förmånsbild, inklusive friskvård
- personalrabatter
- pension och försäkringar
- konsekvensbeskrivning av förändrade villkor i anställningen (sjukskrivning, föräldraledighet med mera)
- kontaktuppgifter för förmånsportal och företag som erbjuder förmåner och FAQ
- "Min anställning" med information om anställningen inklusive introduktion och avslut
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.25 Varningar och spärrar
Portalen ska kunna hantera olika typer av varningar t.ex. i syfte att upplysa den anställde om att ett
visst val får orimligt stora konsekvenser på pension.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.26 .
Portalen ska kunna hantera olika typer av spärrar t.ex. i syfte att inte tillåta den anställde att beställa
förmåner för mer än en viss summa eller procentsats av sin månadslön.
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Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.27 .
Information ska finnas om vilka valmöjligheter som finns och de ekonomiska konsekvenserna av olika
val.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.28 .
Portalen ska kontrollera utnyttjande av t.ex. friskvårdsbidrag och andra former av bidragskonton mot
uppsatt regelverk. Överuttag ska ej vara möjligt.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.6.29 Simulering med fiktiv anställd
Portalen ska kunna simulera och presentera en individuellt anpassad, ungefärlig belöningsbild, där
hänsyn tas till lön och ålder, för användning vid exempelvis rekrytering.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7 Personalförmåner och förmånsbild
2.7.1 Introduktionsprogram
Den anställde ska kunna logga in i tjänsten innan första arbetsdag och ha tillgång till en begränsad
portal som innehåller ett introduktionsprogram.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.2 Välkomstsida
Den personliga välkomstsidan ska innehålla aktuell information avseende aktuellt saldo för exempelvis
friskvårdsbidrag och saldo för semesterdagar.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.3 Personlig förmånsbild
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Varje anställd ska få en komplett sammanställning av vilka förmåner som finns tillgängliga för den
anställde i fråga.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.4 .
Portalen ska presentera en individuellt anpassad bild av hur den ”totala kompensationen för utfört
arbete” ser ut och ska innehålla lön, kollektivavtalade förmåner, pension och försäkringar utöver
kollektivavtal, erbjudna rabatter samt kostnader för övriga förmåner som kommunen tillhandahåller eller
som den anställde kan välja.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.5 .
Simuleringar av personliga utfall ska kunna göras av den anställde direkt i portalen.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.6 Lönespecifikation
Den anställde ska via systemet kunna få tillgång till sin lönespecifikation samt kunna se tidigare
månaders besked.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.7 .
Den anställde ska kunna se tidigare lönespecifikationer upp till minst 6 månader i systemet efter
avslutad anställning och kunna fylla i en exitenkät.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.8 Individuell oberoende pensionsrådgivning
Varje anställd ska via portalen kunna få tillgång till individuell oberoende pensionsrådgivning, tillgänglig
dygnet runt.
Individuell pensionsrådgivning är en option och prissätts separat. Eventuellt avrop är beroende av
budget.
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Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.9 .
Pensionsrådgivningen ska presentera individuellt anpassade fondråd för fondförsäkringar inom den
anställdes premiepension, tjänstepension inklusive fribrev samt privat pensionssparande.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.10 .
Utifrån individens unika situation samt den av individen valda riskbenägenheten ska
pensionsrådgivningen generera fondbytesblanketter, förifyllda med namn, adress, personnummer,
försäkringsnummer samt försäljnings- och köpuppdrag.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.11 .
Den oberoende pensionsrådgivningen ska inte, för något uppdrag, uppbära någon ersättning i form av
provisioner, kickbacks eller annan distributionsersättning från försäkrings- eller fondbranschen.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.12 .
Portalen ska utifrån individens valda risknivå och samlade pensionskapital illustrera vilka effekter olika
risknivåer får på det förväntade pensionskapitalet.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.7.13 Personalkort
Det ska finnas ett personalkort som kan visas upp för erhållande av rabatter i butiker med mera. Detta
ska finnas att tillgå i app, och ingå i priset för portalen, men ska skickas ut till den anställde som begär
det.
Personalkort som app ska bara finnas tillgänglig så länge man är anställd.
Beskriv hur kravet uppfylls
Fritext
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2.7.14 Friskvårdsbidrag
Befintliga och/eller tillkommande friskvårdsbidrag ska hanteras inom systemet.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8 Tekniska krav

2.8.1 Molntjänst
Systemet ska driftas av leverantören och inte innebära något merarbete för kommunen annat än vad
som krävs för att etablera en lösning som kontinuerligt förser leverantören med persondata.
Leverantören ansvarar för kompatibilitet mot kommunens personalsystem.
Systemet ska fungera med de vanligast förekommande webbläsarna såsom Internet Explorer, Google
Chrome, Firefox och Safari. Några extra installationer på användarens dator, surfplatta eller telefon får
ej krävas.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8.2 Integration mot personal/lönesystem
Portalen ska kunna importera och exportera information till och från kommunens personal-/lönesystem,
för närvarande Personec-P.
Frekvensen av export/import ska vara konfigurerbar. Export/import ska ske minst en gång per dygn.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8.3 Integration mot personal/lönesystem
Portalen ska återrapportera information på individnivå kring kostnads- och skatteeffekter till
kommunens personal-/lönesystem.
a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Beskriv hur integrationen ska fungera mellan portalen och Personec.
Fritext

2.8.4 Kommunikation
Kommunikationen mellan portalen och personalsystemet ska ske krypterat. Krypteringen ska vara
minst 128 bitar.
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Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8.5 Utformning av portal
Portalen ska vara responsiv så den kan användas på olika enheter.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8.6 Information via e-post
Om portalen skickar information via e-post från externa servrar/resurser ska kommunens e-postadress
inte användas som avsändaradress.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8.7 Mobil applikation
De anställda ska via systemet kunna få tillgång till sitt lönebesked och övrig information om förmåner,
kompensation och rabatter via en mobil applikation (app).
Stöd ska minst finnas för IOS, Android och Windows mobile.
Följande funktioner ska finnas i appen; "personalkort", beställningsfunktion, , lönespecifikation och
Push-meddelanden. Det bör finnas kartfunktion gällande rabatter.
Inloggning till appen ska ske på samma sätt och med samma användaridentitet och lösenord som vid
inloggning till förmånsportalen via webbläsare.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.8.8 Prestanda
Portalen ska kunna hantera minst det antal anställda som finns i kommunen och kunna hantera ett
stort antal samtidiga användare. Portalens kapacitet ska kunna anpassas till ett ökat antal anställda
och användare.
a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Ange hur många användare som samtidigt kan vara inloggade i kommunens portal
Fritext

2.9 Kommunikation och säkerhet
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2.9.1 Skydd mot obehöriga
Anbudsgivaren ska skydda information som hanteras och förvaras i lokaler för molntjänst eller kundunik
tjänsteleverans från obehöriga samt ha rutiner för hur denna information skyddas från obehöriga.
a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Beskriv hur skydd mot obehöriga upprätthålls
Fritext

2.9.2 Fysisk säkerhet
Fysisk säkerhet, klimat och elmiljö för serverdator och nätverksutrustning ska vara säkerställd.
Informationen ska lagras på speglade diskar och finnas på olika platser.
Anbudsgivaren ska ha rutiner så att endast behörig personal har tillträde till lokalerna.
a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Beskriv den fysiska säkerheten
Bifogad fil

2.9.3 Protokoll
Kommunikationsprotokollet ska vara TCP/IP och stödja både IPv6- och IPv4-adressering.
Kommunikationen ska kunna filtreras i brandväggar
Tunnlade multiprotokollösningar bör undvikas.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.9.4 Kryptering
All kommunikation mellan portalen och klienterna ska ske krypterat. Krypteringen ska vara minst 128
bitar. Kommunikationen ska ske med lägst TLS 1.2.
Leverans av export/import ska ske krypterat, t ex SSH/SFTP.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.9.5 Behörighetskontrollsystem
Tjänsten ska ha funktionalitet för kontroll av åtkomst till systemet, funktioner och information i
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systemet genom ett behörighetssystem.
Respektive individ ska bara kunna nå de funktioner/förmåner som är aktuella för denne. En användare
ska endast kunna se och förändra den information/funktion som berör honom/henne själv.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.9.6 Spårbarhet
För spårbarhet ska nödvändiga uppgifter samlas in och lagras i loggar. Loggarna ska innehålla
information om minst vem som utfört vilken åtgärd, och vid vilken tidpunkt.
Varje användare ska ha en unik inloggning.
Portalen ska ha funktionalitet för att verifiera att en beställning är gjord av en viss inloggning.
Spårbarhet ska finnas för att i efterhand kunna spåra vad som skett vid olika val för att utnyttja en
förmån.
Loggning av säkerhetskritiska händelser i portalen ska finnas.
Loggen ska övervakas regelbundet.
Kommunen ska kunna besluta vilka loggar som ska sparas och hur lång tid.
Loggarna ska vara tillgängliga för kommunen vid behov.
Systemet ska ha funktionalitet för sökning i och analys av loggar.
Varje förändring i portalen ska loggas tillsammans med tidpunkt och användare.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.9.7 Säkerhet vid inloggning
Inloggning ska kunna ske med bankID eller med kombination av personnummer och lösenord.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.9.8 Testmiljö
Det ska finnas möjlighet att testa större parameterändringar etc. avskilt från produktionsmiljön.
Kopiering av produktionsdata till testdata får ej göras utan att säkerhetsnivån säkerställs.
Samma säkerhet ska gälla för testdata som för originaldata.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs
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2.10 Tillgänglighet
2.10.1 Tillgänglighet
Lösningen ska följa WCAG 2.0 rekommendationer.
Lösningen ska följa W3C’s HTML/XHTML-standarder.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.11 Dokumentation
2.11.1 Hjälp till användare
Systemet ska innehålla hjälptexter för olika moment i systemet.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.11.2 Information till anställda
Leverantören ska i samband med lansering av förmånsportalen ta fram material på svenska som
beskriver portalen för kommunernas anställda samt skicka till de anställda på mailadress som
kommunen tillhandahåller.
Materialet ska tydligt informera om portalens syfte, funktion och innehåll, samt vara utformad så att det
tydligt framgår att det riktar sig personligen till kommunens anställda. Materialet ska godkännas av
kommunen innan utskick.
Av materialet ska framgå hur den anställde gör för att kunna logga in i systemet.
Introduktionsmaterial ska därefter, utav leverantören, löpande skickas till nyanställda samt anställda
som har behov av nya uppgifter. Om kommunen begär det ska tryckt material kunna skickas till den
anställdes hemadress.
Information ska fortlöpande lämnas på webbportalen. Portalen ska därför ha en funktion för löpande
distribution av nyheter.
Leverantören ska också kunna skicka nyhetsbrev via mail till de anställda.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.12 Utbildning
Under införande och test av systemet ska kommunens systemansvariga för personalsystem och
systemansvarig för förmånsportalen få utbildning i hur integrationen mellan portalen och
personalsystemet fungerar.
Systemansvarig för förmånsportalen ska också få utbildning i hur förmånsportalen fungerar såväl för
användare som i administrationsgränssnittet.
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En årlig genomgång av nya funktioner ska ske med systemansvarig för förmånsportalen.
Utbildningen ska ingå i offererat pris och ske i Ängelholm i lokaler som kommunen tillhandahåller.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.13 Administration med mera
2.13.1 Rapporter och statistik
Kommunen ska enkelt kunna ta fram rapporter om antal inlogg och besök på olika sidor, utnyttjade
förmåner för enskilda och grupper av anställda och tidsperioder. Det ska finnas ett antal färdiga
rapporter att tillgå i systemet.
Det ska gå att söka efter alla beställningar och ta fram rapporter med transaktioner i olika faser
(intresseanmälningar, beställda förmåner, betalda förmåner mm).
Informationsuttaget ska kunna exporteras till MS Office oberoende av version och till ODF (Open
Document Format) ver 1.1.
Det ska finnas möjlighet att göra exitenkäter (avslut av anställningen). Leverantören ska vid förfrågan
från kommunen sammanställa resultatet av ifyllda exit- enkäter.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.13.2 Administration - skatter
Leverantören/portalen ska hantera de skatteregler som gäller för kommuner.
Systemet ska kunna hantera beräkningar av förmåner som är förmånsskattepliktiga för den
enskilde. Systemet ska kunna hantera olika momssatser på olika inköp som görs via portalen.
Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.13.3 Administration - kostnadsfördelning
Portalen ska kunna hantera delning av kostnaden för en förmån genom att den anställde betalar en
procentandel/kostnad och kommunen en annan procentandel/kostnad av den totala kostnaden.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.13.4 Administration - övrigt
Portalen ska kommunicera de val som individen gjort till respektive leverantör av förmåner.
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Uppfylls kraven?
Ja/Nej. Ja krävs

2.13.5 Grafisk profil
Gränssnittet till tjänsten ska anpassas till kommunens grafiska profil.
Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs
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3. Avtalsvillkor
3.1 Accept av avtalsvillkor
3.1.1 Accept av avtalsvillkor
Samtliga avtalsvillkor ska godkännas av anbudsgivaren. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande
anbud i upphandlingen kommer att bilda underlag för det kontrakt som kommunen utformar.
Accepteras avtalsvillkoren?
Ja/Nej. Ja krävs

3.2 Avtalsomfattning
3.2.1 Omfattning
Se punkt 1.1.3

3.2.2 Avtalshandlingar
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning:
1. Tillägg och ändringar till detta avtal
2. Detta avtal inklusive bilagor
3. Förfrågningsunderlag med eventuella förtydliganden och kompletteringar
4. Anbudsgivarens anbud med eventuella, av kommunen begärda, kompletteringar

3.2.3 Avtalstid
Avtalstiden är (beräknad till) 2017-11-01– 2020-10-31.

3.2.4 Rätt till förlängning
Om kommunen inte säger upp avtalet åtta månader innan avtalstidens utgång förlängs detta med ett år
i taget, dock längst t o m 2027-10-31.

3.3 Avtalets implementering
3.3.1 Avtalets implementering
Leverantören ska svara för ett helhetsansvar vid implementation av funktioner och tjänster såsom
installation, driftsättning, integrationer, utbildning och leveranstest. Leverantören ska basera arbetet på
en strukturerad metod för projektledning.
Leverantören och köparen ska upprätta en gemensam projektgrupp som sköter alla förberedelser,
installationer, integrationer och driftsättningar med mera. Allt arbete som sker ska företas inom ramen
för detta avtal. Parterna ska ha ett gemensamt startmöte med projektgruppen. Alla möten ska hållas i
Ängelholm om inget annat överenskoms. Ingen extra ersättning utgår för kostnader för möten.
Leverantören ska utse en projektledare. Denna projektledare ansvarar sedan för att alla möten
protokollförs och att leverantören såväl som köparen utför sina uppkomna uppdrag.
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Projektgruppen ska upprätta en plan för införandet. Planen ska följa kraven i förfrågningsunderlaget och
avtal samt innehålla tidplan med de aktiviteter som krävs för att installation och driftsättningar ska
kunna genomföras.
Leveransdag ska avtalas.
Installationsdokumentation, konfigurationsdokumentation och sambandskarta ska upprättas av
leverantören och förvaras hos köparen. Köparen ska utföra överenskomna, enligt leverantören
nödvändiga, förberedelser för installation och driftsättning. Anvisningar ska lämnas till köparen i god tid.
Parterna ska lämna varandra information om förberedelserna och annat av betydelse för installation och
driftsättning.

3.4 Uppdragets utförande
3.4.1 Uppdragets utförande
Leverantören ska vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och föreskrifter
och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk samt kommunens
egna föreskrifter och riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget eller som på annat sätt
berör leverantören vid utförande av uppdraget.
Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande fackmannamässigt och med den skicklighet och
omsorg som kommunen har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag verksamt inom
branschen.

3.4.2 Leverantörens tillgänglighet
Leverantören ska finnas tillgänglig för kontakt per telefon, mobiltelefon och e-post under normal
kontorstid (dvs. 8.00 -17.00). Leverantören ska, om det är nödvändigt, vara beredd att hålla möten med
distansöverbryggande teknik, så som telefonkonferens eller webbkameramöte alternativt
videokonferens.

3.4.3 Reklam
Leverantören får ej använda kommunens namn eller varumärke i syfte att marknadsföra sig själv utan
kommunens skriftliga medgivande.

3.4.4 Otillbörlig påverkan
Leverantören får ej utöva någon form av otillbörlig påverkan på kommunens personal.

3.4.5 Underleverantör
Leverantören ska ha kommunens skriftliga godkännande för att få anlita underleverantör för utförande av
del av leverantörens åtagande enligt detta avtal. Kommunen ska i varje enskilt fall och i alla led
godkänna eventuella underleverantörer. Dessa omfattas av samma villkor som leverantören.
Leverantören är ansvarig mot kommunen för underleverantör enligt detta avtal.
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan underleverantör som kommunen anser
saknar erforderlig kompetens, som anses vara jävig eller av andra skäl bedöms olämplig för uppdraget.
Åtgärden ska alltid föregås av överläggning mellan parterna. Byte av underleverantör berättigar inte
leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade
villkor.

3.5 Krav på tjänsten
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3.5.1 Uppdragets omfattning
3.5.2 Kontaktperson
Leverantören ska utse en avtalsansvarig som är kommunens kontakt under avtalstiden.

3.5.3 Kontaktpersoner
Kontaktperson för kommunen i avtalsfrågor
NN
Titel
Tel
Mail
Kontaktperson för kommunen avseende systemet
NN
Titel
Tel
Mail
Kontaktperson för leverantören
NN
Titel
Tel
Mail

3.5.4 Drift
Antagen leverantör ska drifta samtliga de funktioner i förmånsportalen som behövs för att alla krav i
kravspecifikationen ska vara uppfyllda.

3.5.5 Underhåll
Allt nödvändigt underhåll av förmånsportalen ska ingå under avtalstiden. Uppgraderingar och
uppdateringar av systemet under avtalstiden ska ingå i priset.
När en ny version släpps ska kommunen informeras. Byte av version/modul sker i samråd mellan
kommunen och leverantör.
Leverantören ska ansvara för planering, tester och genomförande av versionsbyte samt information till
kommunen om innehållet i den nya versionen.
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3.5.6 Anpassning till lagkrav
Förmånsportalen ska kontinuerligt utvecklas för att uppfylla aktuella lagkrav i Sverige och EU.

3.5.7 Systemdokumenation
Leverantören ska fortlöpande leverera systemdokumentation vid ändringar.
Systemdokumentation ska levereras på svenska eller engelska.
Systemdokumentationen ska innehålla beskrivning av genomförda anpassningar, konfigurationer och
integrationer med kommunens personalsystem.
All dokumentation ska levereras på digitalt media.

3.5.8 Support
Support för kommunens anställda och systemansvariga avseende såväl frågor om förmåner mm. som
handhavandefrågor för portalen ska ingå i obegränsad omfattning.
Personal i supporten ska tala god svenska.

3.5.9 Supportens öppettider
Telefonsupport ska finnas och minst vara bemannad på vardagar mellan 9-16.

3.5.10 Support övrig tid
Det ska finnas support via e-post och svar ska lämnas inom 24 timmar (avser vardagar).

3.5.11 Hantering av supportärenden
Leverantören ska ta emot, koordinera och hålla i ett supportärende till dess att anmälaren bekräftat att
ärendet kan stängas. Leverantören ska återkoppla när ett ärende stängs eller överförs till annan part.
Felanmälan, återkoppling och övrig kommunikation med leverantören ska kunna ske på svenska.
Leverantören ska ha utbildad personal som både via telefon och e-post kan besvara frågor från den
anställde kring kommunens tillämpning av lagstiftning, skattefrågor, pensionsfrågor, respektive
beställares regler kring förmåner, samt de villkor som gäller för respektive förmån.
Leverantören ska löpande bistå kommunen med information om aktuella förmåner på marknaden.
Leverantören ska kunna bistå kommunen i tolkningsfrågor angående hur skattekonsekvenser ska
redovisas i bokföring samt hur anställda ska beskattas. Denna konsultation ingår i priset.

3.5.12 Tillgänglighet till systemet
Systemet ska ha minst 99 % tillgänglighet 24/7/365 mätt per månad och med undantag av planerade
servicefönster.
Planerat serviceunderhåll ska ske enligt överenskommelse och bör inte ske under tider då tjänsterna
nyttjas som mest.
Tillgängligheten ska mätas kontinuerligt och redovisas av leverantören vid de uppföljningsmöten som
hålls mellan kommunen och leverantören.
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3.5.13 Backuprutiner
Portalen ska ha funktioner för att regelbundet, minst en gång per dygn, överföra kunds information till
säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna ska förvaras avskilt och väl skyddade så att kunds information kan
återskapas efter ett fel. Det ska finnas en rutin för test av återläsning.

3.5.14 Service Level Agreement
Leverantören ska övervaka systemet 24/7/365 och självmant åtgärda upptäckta fel.
Leverantören ansvarar för att kopplingen till Personec fungerar och att felsökning sker vid problem med
kommunikationen mellan Personec och portalen.
Leverantören ska kontinuerligt redovisa vilka insatser som gjorts.
Incidenter, d v s problem, fel, störning och liknande, ska hänföras till en av följande kategorier.
Kommunen avgör vilken kategori ett ärende ska hänföras till.
Akut
Problemet är av sådan karaktär att arbete i systemet ej kan fortsätta och detta beror på leverantören.
Brådskande
Problemet påverkar en grupp av användare men där man kan fortsätta att arbeta med alternativa
lösningar (workaround).
Låg påverkan
Definieras mest som ändringsförfrågningar eller ”How-to” frågeställningar.
Åtgärdstider
Följande åtgärdstider gäller:
Akuta ärenden, ska påbörjas omedelbart och vara åtgärdade inom ett dygn.
Brådskande ärenden, ska vara påbörjade inom 8 arbetstimmar och vara åtgärdade inom 3
arbetsdagar.
Normala ärenden, ska vara åtgärdade inom 5 arbetsdagar eller enligt överenskommelse per
incident/fråga.
Med arbetstimmar/arbetsdag avses arbetstid mellan klockan 8-17 helgfri måndag-fredag samt måndag
-fredag 8-12 dag före helgdag

3.5.15 Incidentrapportering
Vid varje inträffad incident ska en rapport skickas till kommunens kontaktperson.
Kommunen har rätt att begära ut loggar i samband med incidenter.
Incidenter ska gås igenom vid de uppföljningsmöten som hålls mellan kommunen och leverantören.

3.5.16 Risk- och sårbarhetsanalys
Kunden ska erhålla all nödvändig information som behövs för att kunna genomföra risk- och
sårbarhetsanalyser när så krävs. All förändring i systemet som kan påverka säkerheten ska
rapporteras till kommunen.
Redovisning ska ske vid de uppföljningsmöten som hålls mellan kommunen och leverantören.
Sida 33/42

Förmånsportal

KS 2016/719

3.6 Anskaffning
3.6.1 Beställningar
Beställningar ska skriftligen tillställas leverantören eller av leverantören anvisad mottagare av
beställningar. Telefonbeställningar bekräftas skriftligen av kommunen.

3.6.2 Leveranstid
Systemet ska kunna tas i skarp drift senast 2018-03-01 då alla leveranskontroller ska vara gjorda och
ett leveransgodkännande ska kunna ha skett.

3.6.3 Pris
Kommunen ersätter leverantören med i anbudet lämnade priser i SEK exklusive moms.
Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras.
Arbetskostnader såsom exempelvis för- och efterarbete, restidsersättning, logi, rese- och
traktamentskostnader och övriga direkta kostnader som uppdragets fullgörande kräver ingår.

3.6.4 Prisjustering
Priserna ska vara fasta t.o.m. 2018-10-31.
Prisjusteringar får därefter ske en gång per år enligt index SCB:s arbetskostnadsindex LCI (Labor Cost
Index), kolumn J, (arbetskostnadsindex för tjänstemän, Informations- och kommunikationsverksamhet)
efter skriftlig begäran från part. Baskvartal är kvartal 1 2017. Retroaktiva prishöjningar godkänns inte.
Begäran om prisjustering sänds minst en månad innan den tidpunkt prisjusteringen avses träda i kraft.
Godkänd prisjustering bekräftas skriftligen av motpart.

3.6.5 Betalningsvillkor
Betalning sker kvartalsvis i efterskott med början 30 dagar efter leveransgodkännande av systemet och
godkänd mottagen faktura.
För konsultkostnader sker betalning 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura.
Vid försenad betalning har leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Har kommunen krav på grund av att uppdraget inte är genomfört på överenskommet sätt har
kommunen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

3.6.6 Fakturering
Kommunen faktureras (i förekommande fall) för alla förmåner månadsvis med samlingsfaktura enligt
önskad uppdelning och specifikation.
Det bör finnas möjlighet att skicka en faktura per individ
Kommunen ska ha möjlighet att få en specifikation på fakturan fördelad per individ.
Kommunen bör själv kunna definiera innehållet i specifikationen
Transaktioner ska vara spårbara och bokföringsmässiga konsekvenser ska kunna följas upp
per kostnadsställe.
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3.6.7 Faktura
Förutom angivelse av vad fakturan avser ska följande anges; uppgifter om företaget med angivande av
plus-/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis samt adress och
telefonnummer.
Fakturan ska vara utformad så att det lätt går att utläsa beställarens referenskod och de poster som
fakturan avser.
Faktura ska skickas elektroniskt antingen enligt SFTI-standard eller registreras på kommunens
leverantörsportal.
Kommunen ersätter inte leverantören för kostnader hos leverantören som uppstår med anledning av
elektronisk fakturering.

3.6.8 Betalningsmottagare/factoringbolag
Leverantören får inte utan skriftligt medgivande av kommunen överlåta rätten att motta betalning.

3.6.9 Slutfaktura
Slutavräkning ska ske vid avtalets upphörande. Leverantören ska inom tre månader efter det att
uppdraget slutförts översända faktura som omfattar återstående fordringar avseende uppdraget. Senare
inkomna fakturor betalas ej.

3.7 Leverantörens personal
3.7.1 Personalens kompetens
Leverantören ansvarar för att erforderlig kompetens och kapacitet finns hos leverantören under hela
avtalsperioden avseende samtliga de tjänster som omfattas av detta avtal.
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som kommunen anser saknar
erforderlig kompetens, som anses vara jäviga eller med vilken kommunen anser sig ha
samarbetssvårigheter.
För personal som tillkommer under avtalsperioden ska leverantören till kommunen skriftligen översända
information som redovisar att personens kompetens och erfarenhet överensstämmer med krav i
förfrågningsunderlag. Parterna är dock skyldiga att alltid iaktta vad som är bäst för uppdraget.

3.7.2 Rekrytering
Parterna förbinder sig att inte aktivt rekrytera varandras personal i pågående projekt. Detta förbud gäller
inte om personal på eget initiativ söker en av part utannonserad befattning.

3.7.3 Sekretess
Leverantören och den personal som utför uppdrag enligt detta avtal åt kommunen, ska följa gällande
säkerhets- och sekretessföreskrifter.
Leverantören förbinder sig att se till att:
- varken skriftligen, muntligen eller på annat sätt röja eller utnyttja hos kommunen förekommande
sekretessbelagd uppgift
- med sin personal träffa avtal om samma tystnadsplikt
- med hänsyn till uppgifternas art vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att handlingar, datamedier
och annat material, som kan innehålla uppgifter av det slag som nämnts ovan sprids eller kommer på
avvägar
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3.8 Personuppgiftslagen
3.8.1 Personuppgiftslagen (1998:204)
Leverantören ska följa PUL eller lagstiftning som ersätter denna och hålla sig informerad om den.
Leverantören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter
mot obehörig åtkomst, förseelser och ändring samt iaktta vad som fordras för att uppfylla vad PUL vid
var tid kräver.
Leverantören ska särskilt iaktta Datainspektionens instruktioner och allmänna råd avseende hantering
av personuppgifter. För det fall registrerad person, Datainspektionen, eller tredje man kontaktar
leverantören och begär information från leverantören som berör behandling av personuppgift för
kommunens räkning ska leverantören omgående informera kommunen om eventuella kontakter samt
hänvisa till denne.
I den utsträckning som leverantörens utförande av uppdraget innefattar behandling av personuppgifter i
enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") kan kommunen kräva att leverantören utför sådan
behandling för kommunens räkning såsom dennes personuppgiftsbiträde. Leverantören får inte
behandla personuppgifter i större utsträckning än vad uppdraget i det enskilda fallet erfordrar.
Personuppgifter får ej lagras utanför EU/EES-området.
Leverantören är skyldig att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

3.8.2 Underleverantör och PUL
Om underleverantörer anlitas av leverantören är det dennes skyldighet att kontrollera att ingen lagring
av personuppgifter sker utanför EU/EES-området. Leverantören ska se till att erforderligt PUL-avtal
upprättas.

3.9 Information, uppföljning och statistik
3.9.1 Information
Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om förhållanden i
sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten.
Informationsskyldigheten innebär bland annat att parterna ska hålla varandra underrättade om aktuella
adresser, telefonnummer, e-postadresser samt ev. namnbyten.
För fullgörande av detta avtal behöver kommunen endast försöka nå leverantören på den adress,
telefon- och faxnummer samt e-postadress som angivits i detta avtal eller på de ändrade adresser
kommunen fått del av.

3.9.2 Uppföljning
Leverantören och kommunen ska träffas minst två gånger per år vid ett uppföljningsmöte för att se över
hur samarbetet mellan parterna fungerar. Bland annat ska parterna följa upp utförda tjänster och
tjänster som pågår som ännu inte är avslutade. Kommunen är sammankallande.
Vid behov ska leverantören informera hos kommunstyrelsen, nämnd etc. Vardera part har rätt att kalla
till ytterligare uppföljningsmöten om det finns behov av det.
Leverantören ska om kommunen så begär låta kommunen själv eller genom utsett ombud utföra
oanmälda kvalitetsrevisioner hos leverantören under avtalstiden. Leverantören förbinder sig medverka till
sådana revisioner genom att bland annat lämna ut relevanta handlingar, bereda kommunen tillträde till
lokaler och ställa personal till förfogande för frågor.
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3.9.3 Statistik
Leverantören ska på kommunens begäran lämna skriftliga uppgifter, på det sätt som kommunen
önskar, om vad som köpts under efterfrågad tidsperiod. Leverantören ska tillhandahålla uppgifterna utan
kostnad för kommunen.

3.10 Immateriella rättigheter
3.10.1 Immateriella rättigheter
Äganderätt och upphovsrätt till resultat och framtaget material i samband med uppdragets utförande
tillfaller kommunen. Leverantören garanterar att kommunen genom användandet av produkten inte
kränker någon immateriell rättighet som ägs av tredjeman med ensamrätt.
Kommunen har en i tiden obegränsad, kostnadsfri rätt att fritt använda, reproducera, ändra och
bearbeta resultat av detta avtal.
Leverantören får inte använda eller på annat sätt disponera över resultat av uppdraget utan kommunens
skriftliga medgivande.
Vid avslutat uppdrag ska samtliga originaldokument samt utredningsmaterial som leverantören använt
sig av för uppdragets fullgörande överlämnas till kommunen såvida inte annat skriftligen avtalats.

3.11 Sociala och etiska krav
3.11.1 Sociala och etiska krav
Produkter som levereras enligt detta kontrakt ska vara framställda under förhållanden som är förenliga
med nedanstående krav:
- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
- FN:s barnkonvention artikel 32
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- den arbetsrätt, inkl. regler om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet
Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls.
Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är oskäligt.
Leverantören är även skyldig att möjliggöra för kommunen att själv eller genom ombud kontrollera på
plats att kraven uppfylls. Kommunen deltar i SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av
uppföljandekontroller av etiska och sociala krav och revision kan komma att ske inom ramen för detta.
Skulle kommunen, exempelvis genom vad som framkommit vid kontroll utförd av kommunen eller på
uppdrag av kommunen eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven inte uppfylls
är leverantören skyldig att genom egen utredning visa att den uppfyller dessa krav. Om kraven inte följs
får kommunen begära rättelse inom den tid som kommunen bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är
oskäligt kort. Sker inte rättelse, eller är rättelsen bristfällig har kommunen rätt till prisavdrag,
uppsägning eller hävning av avtalet. Valet av påföljd ska vara proportionerligt i förhållande till
kontraktsbrottet.

3.12 Ansvar och avhjälpande
3.12.1 Ansvar
Leverantören ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som han, eller annan för
vilken han ansvarar, orsakar genom uppsåt, fel eller försummelse.

Sida 37/42

Förmånsportal

KS 2016/719

Leverantören ska på egen bekostnad teckna giltig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp
med hänsyn till uppdragets art och omfattning samt andra erforderliga försäkringar. Leverantörens
ansvar för eventuell skada är inte begränsat till försäkringsbeloppet. Försäkring ska gälla vid avtalets
ikraftträdande och under hela avtals- och ansvarstiden. Om leverantören inte har erforderlig försäkring
enligt denna punkt har kommunen rätt att teckna sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller
häva avtalet i dess helhet. På begäran av kommunen ska leverantören lämna bestyrkt kopia av gällande
försäkringsbrev samt bevis på att försäkringspremier erlagts.
Ansvarsförsäkringen ska ha ett försäkringsbelopp om lägst 10 Mkr per skada och 20 Mkr per år.

3.12.2 Vite
Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta fel och brister i sin verksamhet. Kommunen har rätt till
vite om leverantören inte rättar till fel och brister omedelbart, det vill säga senast två (2) veckor från det
att fel eller brister uppmärksammats. Fel och brister är då leverantören inte uppfyller det denne
garanterar enligt detta avtal.
Vite ska utgå med belopp motsvarande ett, vid var tid gällande, prisbasbelopp enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring per påbörjad vecka som rättelse inte har skett.
Vitesbeloppet kan dock högst uppgå till fyra basbelopp. Utöver vite ska leverantören ersätta kommunen
för alla kommunens verifierade merkostnader för fel och brister.

3.12.3 Vite kringtjänster
Om leverantören inte uppfyller ställda krav på kringtjänster exempelvis statistik, och elektroniska
fakturor inom angiven tid utgår vite med 1 000 SEK per påbörjad vecka. Dock ska avgiften i sin helhet
inte överstiga 10 000 SEK.

3.12.4 Vite vid försenad installation
Om förmånsportalen inte har kunnat tas i skarp drift på avtalad leveransdag har köparen rätt till vite om
förseningen inte beror på köparen. Vite skall för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar
utgå med 20 000 SEK Dock skall avgiften i sin helhet inte överstiga 100 000 SEK.
Om förseningen varar mer än fem veckor har köparen rätt att häva avtalet.
Med försening avses även brist i leverans.

3.12.5 Vite vid bristande åtgärdstider
Akuta ärenden
Om krav på åtgärdstider för ej uppfylls, utgår vite med 2 000 SEK per påbörjat dygn som försening av
åtgärd varar.
Brådskande ärenden
Om krav på åtgärdstider ej uppfylls, utgår vite med 1 000 SEK per påbörjad arbetsdag som försening av
åtgärd varar.
Normala ärenden
Om krav på åtgärdstider ej uppfylls, utgår vite med 500 SEK per påbörjad arbetsdag som försening av
åtgärd varar.

3.12.6 Vite vid bristande tillgänglighet
Uppfyller leverantören inte avtalad tillgänglighet är leverantören skyldig att omedelbart avhjälpa bristen.
Sker ej detta utgår vite. Vite utgår för varje kalendermånad tillgängligheten ej uppfylls med ett
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prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Utöver vite ska leverantören ersätta kommunen för alla kommunens verifierade merkostnader för fel och
brister.

3.12.7 Skadestånd
Utöver vite ansvarar leverantören för skada som denne genom bristande fackmannamässighet,
åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet förorsakar kommunen eller tredje man vid
genomförande av uppdraget.
Har kommunen hävt avtalet har kommunen även rätt till skadestånd motsvarande alla kommunens
kostnader för att avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada.
Har leverantören hävt avtalet på grund av att kommunen i väsentligt hänseende brutit mot avtalet har
leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till det negativa kontraktsintresset.
Krav på skadestånd ska ha meddelats kommunen inom ett (1) år från att avtalet upphört att gälla
annars får leverantören inte längre göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till avtalet.

3.12.8 Hävning
Part har rätt att omedelbart häva avtalet om motparten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott eller
inte följer tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser. Part äger vidare rätt att med
omedelbar verkan häva avrop om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som
överenskommits om visst avrop.
Avtalsbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis:
- om part vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal och inte vidtar
rättelse inom skälig tid efter skriftlig anmodan
- om leverantören inte uppfyller kraven enligt LOU 13:1-3
- om maximalt vite är uppnått
- om leverantören vid ett flertal tillfällen uppvisat fel och brister oavsett om vite utlösts eller ej
- om det föreligger ett immaterialrättsligt intrång i tredje mans rättighet som inte kan undanröjas på
tillfredställande sätt och som medför väsentlig olägenhet för kommunen
Har kommunen hävt avtalet ska leverantören redovisa resultatet av allt utfört arbete enligt avtalet i en
slutrapport till kommunen. Vidare ska leverantören, om kommunen så begär, till kommunen överlämna
kopia av samtliga i anledning av avtalet framtagna handlingar senast när kommunen fullgjort sin
betalningsskyldighet. Leverantören äger rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har ett
värde som svarar mot arbetsinsatsen.

3.13 Force majeure
3.13.1 Force majeure
Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av omständighet utanför partens kontroll som
parten skäligen inte kunnat förutse vid avtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt
för prestation och befrielse från påföljder.
Som händelser utanför partens kontroll anses konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof, eldsvåda,
krig, mobilisering, terroristhandling, oförutsedd militärinkallelse av stor omfattning, rekvisition, beslag,
uppror, upplopp eller andra liknande händelser om händelsen drabbar part eller underleverantör till part
utom och inom Sverige.
Som händelser utanför partens kontroll anses inte konflikt på arbetsmarknaden som beror på att parten
inte följer på arbetsmarknaden gällande eller annars gängse tillämpade regler och principer.
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För att befrielsegrund enligt denna punkt ska kunna göras gällande ska motpart skriftligen omedelbart
underrättas om att det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av bestämmelsen. Så
snart den åberopade omständigheten upphört ska parten skriftligen underrätta motparten samt
omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. I de fall där prestationen inte längre är aktuell
ska denna utgå.
Om partens underleverantör förhindras fullgöra sitt uppdrag på grund av omständigheter som här
angetts är part skyldig att om möjligt använda annan underleverantör. I annat fall äger bestämmelsen
tillämpning även på en sådan situation.
Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än trettio (30) dagar på grund av viss
ovan angiven omständighet äger part vars åtagande inte varit förhindrade, utan ersättningsskyldighet,
skriftligen häva avtalet till att upphöra med omedelbar verkan.

3.14 Omförhandling, uppsägning och överlåtelse
3.14.1 Ändringar och tillägg
Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av detta avtal
om det under avtalsperioden inträffar omständigheter vilka förändrar endera partens förutsättningar att
uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Part är härvid skyldig att omedelbart underrätta andra parten
om sådana befarade och/eller inträffade omständigheter vilka kan leda till att omförhandling kan komma
att begäras.
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av behörig
företrädare för båda parter.

3.14.2 Förtida uppsägning
Väsentligt förändrade förutsättningar för kommunen eller leverantör kan medföra att avtalet sägs upp i
förtid. Uppsägningstiden är om inte annat överenskommes sex månader.
Som väsentligt förändrade förutsättningar räknas bl a politiska beslut i kommunen som medför att
tjänsten inte längre ska tillhandahållas eller statliga beslut som innebär förändrade skattekonsekvenser
eller liknande.

3.14.3 Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas på tredje part utan kommunens skriftliga godkännande.

3.15 Tvist
3.15.1 Tvist
Tvist ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol med
tillämpning av svensk rätt.

3.16 Avtalets upphörande
3.16.1 Avtalets upphörande
Leverantören ska vara behjälplig i samband med avveckling av kommunens nyttjande av portalen och
vid byte till annan leverantör. Detta innefattar exempelvis besvarande av förfrågningar, teknisk assistans
och överlämning av driftdokumentation samt information som finns i portalen.
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Leverantörens åtaganden gäller under en tid om högst sex månader från avtalets upphörande oavsett
orsak.
Leverantören ska tillse att aktiviteter i samband med avveckling utförs inom av kommunen angivna
skäliga tidsramar och på ett fackmannamässigt sätt, och att en detaljerad plan upprättas inför
avvecklingen om kommunen begär det. Under avveckling ska leverantören på kommunens begäran
samarbeta med ny leverantör till kommunen. Avvecklingen ska ske på ett sätt som underlättar
överlämnande av pågående eller avslutad leverans av portalen till kommunen eller tredje part utan
oskälig kostnad eller störning för kommunen.
Leverantören ska under överlämnandefasen bidra med sin kompetens om portalen och leverans till
kommunen och/eller tredje part. Leverantören ska under överlämnandefasen säkerställa att
nyckelpersoner är tillgängliga för medverkan i överlämnandet i den omfattning som efterfrågas. Med
nyckelpersoner avses personer som är viktiga för överlämnandet på grund av att personen har speciell
kompetens eller har haft en speciell roll.
Nyckelpersoner ska vara tillgängliga under hela den tid som behövs för överlämnandet.
Leverantören ska ansvara för, samt kunna påvisa att, all information och dokumentation tillhörande
kommunen har överlämnats och sedermera förstörts hos leverantören.
Avvecklingstjänster som ingår i leverantörens ordinarie tillhandahållande av portalen (t.ex.
tillhandahållande av dokumentation som ska tillhandahållas under avtalstiden), ska tillhandahållas utan
extra ersättning. Avvecklingstjänster därutöver ska tillhandahållas till i anbud angivna timpriser för
konsult som utför avvecklingstjänsterna.
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4. Tilldelning av kontrakt
4.1 Grund för tilldelning av kontrakt
Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till
nedanstående grund.

4.1.1 Pris
Kommunen kommer att anta det anbud som uppfyller kraven och har lägst pris.
Kostnader för införande, årlig fast kostnad för förmånsportal, årlig fast kostnad för pensionsrådgivning,
tryckta personalkort med utskick, utskick av information på per post och tillkommande konsulttimmar
ska anges i Prisbilaga där de rosa fälten ska fyllas i.
De konsulttimmar som krävs för införande ska ingå i de fasta priserna för denna post.
Om det finns några ytterligare tillkommande kostnader utöver de som räknas upp i Prisbilaga ska
dessa anges i fält för "Övriga kostnader ej hänförliga till någon av ovanstående poster". Tillkommande
kostnader som ej angivits där ersätts inte. Lista vilka kostnaderna är under Specifikation av övriga
kostnader.

4.1.2 När två eller flera anbud är lika
Om två eller flera anbud har samma jämförelsepris kommer kommunen att tillämpa lottning.
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