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Upphandling av provningstjänster EMC 

 

Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i 

enlighet med detta dokument med bilagor. 
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Upphandlingen 

Upphandlingens objekt 

Upphandlingen avser ramavtal om provning av elektrisk utrustning med 

avseende regelverket för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Resultatet 

av provningen kommer att utgöra underlag för Elsäkerhetsverkets beslut om 

att ingripa mot tillhandahållandet av enskild elektrisk utrustning. 

Upphandlingens handlingar 

Förfrågningsunderlaget innehåller följande handlingar 

Administrativa föreskrifter (detta dokument) 

De administrativa föreskrifterna innehåller upplysningar om upphandlingens 

innehåll samt administrativa krav för anbudets lämnande. 

1. Pris och omfattning 

Bilaga 1 beskriver förväntat behov av provningstjänster indelat i aktuella 

standardgrupper. Angivet antal provningar är en uppskattning och utgör inte 

en garanterad volym. 

De priser som efterfrågas i upphandlingen framgår av bilaga 1. Anbudspris 

ska lämnas i bilagan och bifogas anbudet.  

Följande uppgifter ska lämnas per standardgrupp: 

• Anbudsgivarens beräkning av provningstid för en normalprovning 

per standardgrupp, 

• Timpris för provning   

2. Flödesschema över provningsprocessen 

3. Rapportering Elsäkerhetsverkets provningar - EMC 

Bilagan innehåller instruktion för hur utförd provningen ska dokumenteras 

och rapporteras.  
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4. Mall för upphandlingskontrakt 

Mall för upphandlingskontrakt innehåller avtalsvillkor. Det är viktigt 

att leverantören granskar villkoren och är införstådd med att de är 

obligatoriska. Upphandlingskontraktet kommer att justeras avseende 

antagen leverantörs uppgifter. 

5. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen innehåller krav på leverantören och anbudet. Samtliga 

obligatoriska krav ska uppfyllas för att anbudet ska kunna antas.  

 

Presentation av den upphandlande myndigheten 

Elsäkerhetsverket har uppdraget att arbeta för elsäkerhet och 

elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Det innebär att myndigheten 

utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för 

elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. För att se att regelverket 

följs utför Elsäkerhetsverket tillsyn. Tillsyn sker genom marknadskontroll, 

och tillsyn av elektriska anläggningar. Det är också till Elsäkerhetsverket 

man ansöker om behörighet som elinstallatör.  

Elsäkerhetsverket deltar också i arbetet med att ta fram standarder inom 

området. 

Bakgrund, beskrivning av behov 

Leverantören åtar sig uppdrag för Elsäkerhetsverket avseende EMC-

provning av elektrisk utrustning som anskaffas vid myndighetens 

marknadskontroll.  

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroll på elektrisk utrustning som 

omfattas av gällande regelverk för EMC. Lag (1992:1512) om 

elektromagnetisk kompatibilitet, Förordning (2016:363) om 

elektromagnetisk kompatibilitet och ELSÄK-FS 2016:3 (ändrad genom 

ELSÄK-FS 2016:4) införlivar EMC-direktivet (2014/30/EU). 

Leverantören får inte utan Elsäkerhetsverkets godkännande åta sig 

uppdraget om leverantören varit involverad i bedömningen av 

överensstämmelse eller provat den aktuella elektrisk apparat för certifiering. 
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Leverantören får inte åta sig certifieringsuppdrag elektrisk apparat som 

Elsäkerhetsverket lämnat in för provning innan Elsäkerhetsverkets beslut i 

ärendet har vunnit laga kraft. 

Avtalsperiod 

Avtalet avser Elsäkerhetsverkets planerade provningar för den kommande 

treåriga avtalsperioden 2017-01-01 till 2019-12-31. Parterna har därefter rätt 

att efter överenskommelse förlänga avtalet till 2020-12-31. 

Upphandlande myndighet 

Upphandlande myndighet 

Elsäkerhetsverket med organisationsnummer 202100-4466 

Ansvarig handläggare för upphandlingen 

Adam Hedbom, Jurist, Elsäkerhetsverket 

Upphandlingsföreskrifter 

Upphandlingsform 

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt Lagen om offentlig 

upphandling, LOU. Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför 

det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag 

följs och att bästa villkor lämnas i anbudet. 

Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag 

Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de 

ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller 

konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att ansvarig 

handläggare kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt så att missförstånd 

kan undvikas.  

Eventuella frågor under ska inkomma med elektronisk post till 

registrator@elsakerhetsverket.se 

Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering eller förändring ska vara 

upphandlande myndighet tillhanda senast 14 dagar före anbudstidens 

utgång.  
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Om så krävs lämnar Elsäkerhetsverket ett avidentifierat skriftligt 

förtydligande/komplettering av förfrågningsunderlaget senast 7 dagar före 

angiven sista anbudsdag. 

Leverantör som har för avsikt att lämna anbud har ansvar att fortlöpande 

kontrollera så att denne har en aktuell version av förfrågningsunderlaget. 

Avbrytande av upphandling 

Om upphandlingen avbryts kommer det att meddelas där 

förfrågningsunderlaget finns att hämta på Elsäkerhetsverkets hemsida: 

http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Upphandlingar/ 

I underrättelsen anges skälen för avbrytandebeslutet. 

Obligatoriska krav (ska-krav) 

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav 

(ska-krav). 

Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är 

att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på leverantören och 

anbudet som på efterfrågad tjänst. 

Anbudslämnande 

Priser 

De priser som efterfrågas i upphandlingen framgår av bilaga 1. Anbudspris 

ska lämnas i bilagan och bifogas anbudet.  

Följande uppgifter ska lämnas per standardgrupp: 

• Anbudsgivarens beräkning av provningstid för en normalprovning 

per standardgrupp, 

• Timpris för provning   

Anbudets form och innehåll 

Anbudet ska vara skrivet på svenska. Tekniska fördjupande beskrivningar 

etc. kan vara på engelska. 

Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare hos leverantören. 

Anbudet ska besvara samtliga krav i förfrågningsunderlaget. 
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Anbudspris ska vara angivet i SEK. 

Anbudstidens utgång 

Anbudet ska ha inkommit senast 2016-09-12. 

Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. 

Anbudets adressering och märkning 

Anbudet ska lämnas i en försluten försändelse märkt med diarienummer 

16EV764. 

Adress: 

Elsäkerhetsverket 

Box 4 

681 21 KRISTINEHAMN 

 

Elsäkerhetsverket har öppet alla helgfria arbetsdagar mellan 8:00 och 16:32. 

Anbud lämnade via telefon, telegram, telefax eller e-post accepteras inte. 

Helt eller delat anbud 

Anbud ska lämnas för hela uppdraget. Endast hela anbud kommer att 

beaktas. 

Anbudets giltighetstid 

Anbud ska vara bindande t.o.m. 2017-03-01. 

Sekretess 

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. 

Leverantör som vill att sekretess ska råda även efter det att 

anbudssekretessen upphört ska skriftligen inkomma med begäran om 

sekretess, innehållande precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken 

skada som skulle åsamkas leverantören om uppgifterna röjs. 

Alla uppgifter som leverantör vill sekretessbelägga lämnas i form av 

separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. 
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Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis 

är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. 

Ersättning för upprättande av anbud 

Elsäkerhetsverket medger inte ersättning för upprättande av anbud. 

Anbudsöppning 

Anbudsöppning kommer att ske i Elsäkerhetsverkets lokaler den 2016-09-

14, Södra torget 3, Kristinehamn. 

Anbudsöppningen är inte offentlig. Om en leverantör begär så kan en av en 

handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppningen. Kostnaderna 

för detta skall betalas av den som framställt begäran. 

Förtydligande och komplettering av de anbud som uppfyller de 
formella kraven. 

Enligt gällande lagstiftning får Elsäkerhetsverket begära att ett anbud 

förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling 

eller konkurrensbegränsning. 

Prövning av anbud 

Efter anbudsöppningen sker prövningen av anbuden enligt nedan. 

Kvalificering av leverantör 

Leverantören prövas mot de kvalificeringskrav som ställs i 

förfrågningsunderlaget. 

Prövning av obligatoriska krav 

Kvalificerade leverantörer prövas avseende obligatoriska krav som ställs på 

anbudet och på efterfrågad tjänst. De obligatoriska krav (ska-krav) som 

Elsäkerhetsverket ställer på tjänsterna samlas i kravspecifikationen.  

Utvärdering av anbud 

Under förutsättning av att inkomna anbud uppfyller samtliga obligatoriska 

krav kommer det anbud att antas som innehåller lägst pris. Det anbud som 

har lägst jämförelsevärde utifrån den prismodell som framgår av bilaga 1. 

Pris och omfattning har lägst pris. 

Om två eller flera anbud har samma jämförelsevärde antas det anbud som 

har lägst grundpris för provning i standardgrupp 4. Om flera anbud har 
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samma jämförelsevärde och samma grundpris för provning i standardgrupp 

4 vinner det anbud som har lägst grundpris för provning i standardgrupp 3. 

Om det ändå inte går att skilja anbuden åt sker lottning. 

 

Tilldelning av kontrakt 

Avtalsform 

Denna upphandling rör ramavtal med en leverantör för senare avrop 

 

Upplysning om tilldelningsbeslut 

Upplysning om vilken leverantör som tilldelas kontrakt lämnas till alla som 

har lämnat anbud i upphandlingen. Tilldelningsbeslutet medför inte en 

accept av anbudet. 

 

Tecknande av avtal 

Efter tilldelningsbeslutet tecknas ett upphandlingskontrakt med antagen 

leverantör. Kontraktet är skriftligt och baseras på innehållet i detta 

förfrågningsunderlag och antaget anbud. Avtal kommer att tecknas när tiden 

för avtalsspärr har löpt ut. 

Förutsättningen för att avtalet ska vara bindande är att detta 

upphandlingskontrakt undertecknats av parterna. 

Avtalet kommer att skickas i två exemplar för underskrift. De ska 

undertecknas av behörig firmatecknare och returneras till Elsäkerhetsverket 

tillsammans med registreringsbevis från innevarande år. Elsäkerhetsverket 

kommer sedan returnera ett undertecknat exemplar. 

Upphandlingen avslutas först när båda parter undertecknat avtalen. 


