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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. Uteslutning och krav på leverantören
2.1 Uteslutning av leverantör
2.1.1 Uteslutning av leverantör
Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer framgår av 7 kap. 1§ Lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Leverantör kan exempelvis uteslutas om leverantör eller en företrädare för den
juridiska personen genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott. Köparen kontrollerar om en leverantör
har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige genom att inhämta
uppgifter från berörd myndighet.
Köparen kan komma att begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för att utesluta
denne med stöd av 7 kap. 1,2 §§ LOV.
Leverantören intygar på heder och samvete att det vid avlämnande av ansökan inte
finns grund för uteslutning
Ja/Nej. Ja krävs

2.2 Krav på leverantören
2.2.1 Behörighet att utöva yrkesverksamhet
Leverantören ska vara registrerad för svensk F-skatt vid avlämnande av ansökan.
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Leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person senast vid kontraktstecknande.
Uppgifterna kontrolleras av köparen.
Leverantören uppfyller krav på Registrering (kontrolleras via Creditsafe):
Ja/Nej. Ja krävs

2.2.2 Ekonomisk och finansiell ställning
Leverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning och ha tillgång till resurser som svarar mot
ansökans omfattning och innehåll.
Leverantören ska ha minst 40 i rating enligt Creditsafe AB:s ratingskala. Uppgiften kontrolleras
av köparen.
Ratingförklaring:
80 - 100 Mycket låg risk
60 - 79 Låg risk
40 - 59 Medel risk
15 - 39 Hög risk
0 - 14
Mycket hög risk
Om företaget 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 lämna
godtagbar förklaring så att det är klarlagt att leverantören har en stabil ekonomisk ställning och har
tillgång till resurser som svarar mot ansökans omfattning och innehåll.
Leverantör får även åberopa annans kapacitet, se punkt Annat företags kapacitet nedan.
Leverantörens rating är godkänd:
Ja/Nej. Ja krävs

2.2.3 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Leverantören ska ha tillgång till teknisk och yrkesmässig kapacitet som svarar mot
uppdragets omfattning och innehåll.
Som bevis för att kravet uppfylls ska leverantören lämna en kort beskrivning av verksamheten.
Här lämnas en kort beskrivning av verksamheten.
Fritext

2.2.4 Miljö och hälsoskydd
Enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §, ska leverantörens
verksamhet anmälas till den lokala tillsynsmyndigheten (kommunen).
Kopia på anmälan ska bifogas ansökan.
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Här bifogas kopia på anmälan till kommunen.
Bifogad fil

2.2.5 Annat företags kapacitet
En leverantör får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet
för att uppfylla kraven på leverantören. Om leverantören avser att åberopa annat företags kapacitet ska
leverantören ange det i ansökan.
Grunderna för uteslutning av leverantörer och samtliga krav gäller även det åberopade företaget.
Leverantör som avser att åberopa annat företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet
ska efter anmodan inkomma med ett åtagande (t.ex. intyg, eller garanti) som intygar leverantörens
tillgång till det åberopade företagets kapacitet. Av beviset ska framgå vad åtagandet avser.
a. Leverantör avser att åberopa annans kapacitet?
Fritext

b. Förteckning över åberopade företag. Ange företagsnamn och
organisationsnummer:
Fritext

c. Eventuella underleverantörer är angivna och kontrollerade:
Fritext
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