
 

1.0 Leverantörsinformation
 

1.1 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Kontaktpersoner ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Ange kontaktpersoner enligt bifogad bilaga Kontaktpersoner.
 

1.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Leverantörsuppgifter ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Ifylld bilaga leverantörsuppgifter ska bifogas anbudet
 

2.0 Personuppgiftsbehandling
 

2.1 Krav
I de fall leverantören behandlar personuppgifter för regionens räkning, ska alltid ett avtal om
personuppgiftsbiträde tecknas. Region Värmland är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som sker och leverantören är personuppgiftsbiträde. 
Region Värmland som personuppgiftsansvarigt kommer att tillhandahålla ett underlag för
personuppgiftsbiträdesavtal och leverantören ska i förekommande fall acceptera och underteckna regionens
PUB-avtal. 
 

Leverantören behöver beskriva följande: 
1: om leverantören kommer att behandla personuppgifter för regionens räkning och lagra dem hos sig, 
2: om leverantören kommer att behandla personuppgifter för regionens räkning, men att de lagras hos
regionen, 
3: om leverantören inte behandlar personuppgifter för regionens räkning.
 

Om personuppgifter behandlas enligt punkt 1 eller 2 ovan ska ett PUB-avtal tecknas, vilket ska biläggas
huvudavtalet. Om personuppgifter behandlas enligt punkt 1 ska PUB-avtal tecknas, om personuppgifter
behandlas enligt punkt 2 ska PUB-avtal för service och support tecknas. 
 

Ange om personuppgifter behandlas för regionens räkning.
 

3.0 Kvalificering av leverantör
 

3.1 Krav

Skakrav
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Uteslutningsgrunder enligt LOU
 

Leverantören ska intyga att förhållanden enligt LOU (2016:1145) 13 kap. 1-3 §§ inte föreligger vid
anbudslämnandet.
 

3.2 Krav
Skatte- och registreringsplikt. 
 

Leverantören ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-,
skatte- och avgiftsskyldigheter. Regionen kommer via kreditupplysningsföretag och i förekommande fall
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten att vid behov kontrollera att skyldigheter uppfylls enligt ovan. 
 

Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. 
 

Utländsk leverantör ska insända dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna
registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande ska inte vara äldre än
tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. 
Ange bifogad bilaga som styrker kravuppfyllnad (gäller utländsk leverantör).
 

3.3 Krav
Leverantörens ekonomiska ställning 
 

Leverantören ska ha en stabil ekonomisk bas. Kravet anses uppfyllt om leverantören har en rating på lägst
40 från Creditsafe eller motsvarande betyg från annat likvärdigt kreditupplysningsföretag. Regionen kan vid
behov komma att begära in kompletterande dokumentation för att bevisa kravuppfyllnad. 
 

Om leverantörens rating understiger den angivna kommer regionen att begära en förklaring av den låga
ratingen. Om förklaringen inte på ett tillfredsställande sätt visar att leverantören har en stabil ekonomisk bas i
förhållande till uppdragets storlek kommer anbudet att förkastas.
 

3.4 Krav
Leverantör och eventuella underleverantörer ska ha en stabil ekonomisk bas och ha tillgång till resurser som
svarar mot anbudets omfattning och innehåll.
 

3.5 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Leverantör ska lämna en kort beskrivning av sitt företag och dess verksamhet.
 

3.6 Krav
Åberopande av annans kapacitet 
 

En leverantör får använda (åberopa) andra företags kapacitet (såväl ekonomisk och finansiell ställning som
teknisk och yrkesmässig kapacitet) enligt 14 kap. 6 § LOU. I dessa fall ska leverantören till anbudet bifoga ett
bevis för att leverantören förfogar över de angivna resurserna när avtalet ska fullgöras, som exempelvis ett
avtal eller annan överenskommelse med en/flera underleverantör/er. 
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Ange om annans kapacitet åberopas och i förekommande fall aktuella företag.
 

3.7 Krav
Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Leverantör ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom företaget. Som bekräftelse på att kravet är
uppfyllt ska leverantör på begäran inkomma med handlingar som styrker detta arbete.
 

4.0 Muntlig anbudspresentation
 

4.1 Krav
Leverantören ska vara beredd att muntligen på svenska presentera sitt anbud. 
Regionen förbehåller sig rätten att själv utse den eller de leverantörer som vid en samlad bedömning funnits
lämpliga att medverka i enskild anbudspresentation.
 

5.0 Kommersiella villkor
 

5.1 Krav
Anbudspriser 
 

Alla priser ska anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt och inkludera samtliga kostnader om inte
regionen anger annat i upphandlingsdokumenten. 
 

Samtliga priser ska anges i den enhet som redovisas i upphandlingsdokumenten. 
 

Erbjudande i form av s.k. paket- eller kombinationsrabatter kommer inte att utvärderas, inte heller
rabatterbjudanden som innebär s.k. gratisleveranser.
 

5.2 Krav
Leverantör ska acceptera villkoren i bifogad bilaga Mall för upphandlingskontrakt i sin helhet. Vissa angivna
delar fastställs i samband med upprättandet av det slutliga upphandlingskontraktet.
 

6.0 Sekretess
 

6.1 Krav
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen till dess
tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av
sekretess även efter nämnda tidpunkt. 
 

Om leverantören önskar sekretessbelägga vissa uppgifter ur anbudet ska leverantören i separat bifogad fil
ange specifikt vilka delar/uppgifter som ska omfattas av sekretess. Leverantören ska också lämna en utförlig
motivering till varför sekretess begärs för de olika uppgifterna.  
 

Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan
sekretessbeläggas. 
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Oberoende av om leverantör begär eller inte begär sekretess för delar av sitt anbud vill regionen framhålla
att det är myndigheten, dvs. regionen, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift
ska sekretessbeläggas. En sekretessprövning sker varje gång en handling begärs utlämnad.
 

7.0 Utredningsteam
 

Region Värmland avser att upphandla team för utförande av neuropsykiatriska utredningar för barn och
unga.
Utredningsteamet ska bestå av specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri samt psykolog med
erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar.
 

Regionen lägger stor vikt vid teamets sammansättning, kompetens och utförande av utredningar.
Leverantören ska presentera ett team som kommer att utföra Regionens avrop av utredningar.
Teamet ska vara dedikerat för Region Värmlands avrop av avtalad tjänst och detta avtal under avtalstiden.
 

Leverantören har möjlighet att presentera mer än ett team.
 

7.1 Krav
Specialistläkaren ska ha utbildning motsvarande svensk specialistkompetens i barn -och ungdomspsykiatri
och mer än tre (3) års klinisk tjänstgöring inom aktuell specialitet i svensk hälso- och sjukvård.
 

Specialistläkaren ska ha dokumenterad erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och behandlingar för
barn och unga.
 

7.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Information om teamet ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Leverantören ska namnge de psykologer och specialistläkare i respektive team som inom detta avtal
kommer att utföra utredningar. 
Vänligen bifoga kopia på psykologernas legitimationer utfärdat av Socialstyrelsen, detta gäller även för
underleverantörer.
Vänligen bifoga kopia på läkarlegitimation utfärdat av Socialstyrelsen samt specialistbevis. detta gäller även
för underleverantörer.. 
Kopiorna på professionerna ska vara läsbara.
 

7.3 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Information om yrkesmässig erfarenhet ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Vänligen redovisa yrkesmässig erfarenhet, inom området neuropsykiatri på de specialistläkare som kommer
att utföra utredningar enligt denna upphandling, detta gäller även underleverantörer, som minst innefattar: 
 

Antal år som aktiv specialistläkare (det ska harmonisera med krav 7.1)
o Antal år som utredare av barn
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o Redovisning av vilken typ av utredningar
o Redovisning av vilken typ av patienter
o Exempel på tidigare utförda utredningar
o Annan utbildning
o om Språkkunskaper finns utöver det svenska språket
 

Redovisningen och beskrivningen av yrkesmässig erfarenhet är viktig då den kommer att ligga till grund för
professionens val av specialistläkare och för att avropande verksamheten ska få en uppfattning om
specialistläkarens yrkesmässiga erfarenhet.
 

8.0 Psykolog
 

8.1 Krav
Psykologen ska ha fördjupade kunskaper om och minst tre (3) års erfarenhet av neuropsykiatri och
neuropsykiatriska utredningar av barn och unga.
 

8.2 Krav
Psykologen ska ha kompetens inom neuropsykiatrisk test- och utredningsmetodik.
 

8.3 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Information Yrkesmässig erfarenhet ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Vänligen redovisa yrkesmässiga erfarenhet, inom området neuropsykiatri på de psykologer som kommer att
utföra utredningar enligt denna upphandling, detta gäller även underleverantörer, som minst innefattar 
 

Antal år som aktiv psykolog
o Antal år som utredare av barn (ska harmonisera med krav 8.1)
o Redovisning av vilken typ av utredningar
o Redovisning av vilken typ av patienter
o Exempel på tidigare utförda utredningar
o Annan utbildning
o Språkkunskaper andra än det svenska språket
 

Redovisningen och beskrivningen av yrkesmässig erfarenhet är viktig då den kommer att ligga till grund för
professionens val av psykolog och för att avropande verksamheten ska få en uppfattning om psykologens
yrkesmässiga erfarenhet.
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