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2011-05-27
1. Avseende frågan ”Bifoga intyg som visar att anbudsgivaren inte är i konkurs,
likvidation eller liknande samt att denna inte är föremål för ansökan om
konkurs, tvångslikvidation eller liknande” önskas fritext i detta svar eller finns
konkret dokumentmall?
Det är blankett 4820 från Skattemyndigheten "Begäran om upplysningar - offentlig
upphandling" som avses.
2. Vilken är sista svarsdag för att kunna bli utvald leverantör?
Sista dag för att inkomma med anbudsansökning är onsdag den 15 juni 2011. Därefter
skickas förfrågningsunderlag till de leverantörer som valts ut.
3. Tillgång till förfrågningsunderlag
Den information som i dagsläget finns, är den som finns i TED annonsen. Vi gör en
selektiv upphandling vilket innebär att vi väljer ut ett antal leverantörer på basis av
svaren på de uppgifter som efterfrågas i annonsen www.ap1.se/sv/Upphandlingar/. Vi
skickar sedan förfrågningsunderlag till de leverantörer som valts ut.
4. Då vi har en omfattande sekretesspolicy gentemot våra kunder har vi en stark
önska att de delar av vårt anbud som behandlar någon av punkterna under
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet sekretessbeläggs. Är detta något som
Första AP-fonden motsätter sig?
Under pågående offentlig upphandling gäller enligt Sekretesslagen absolut
upphandlingssekretess. Efter avslutad upphandling gäller inte längre sekretess om det
inte prövas enligt en särskild grund att sekretess ska gälla en viss uppgift. Med andra
ord, efter avslutad upphandling gäller vanliga regler för offentlighet och sekretess.
5. Vad gäller punkt 3 under III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Räcker det
att redovisa hur stor del av företagets omsättning de fem största kunderna står
för sammanlagt? Om inte vill vi av sekretesskäl att respektive kund och referent

svarar på frågor kring deras inköpsvolym hos oss. Är detta något som Första
AP-fonden motsätter sig?
Nej, vi motsätter oss inte ett sådant förfarande.
6. Vad gäller punkt 5 under III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Hur
definieras ett kunduppdrag, finns det exempelvis någon definition på hur
omfattande ett uppdrag ska ha varit för att räknas?
Ange sådana uppdrag där fakturerade timmar överstiger cirka 100 under det senaste
året.
7. Stämmer det att anbudsansökande i detta skede inte ska ange någon information
vad gäller arvode per timme, andra kostnader eller uppskattad tidsåtgång för
olika typer av uppdrag?
Ja.
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