Europeiska unionen
Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg

Fax: +352 29 29 42 670

E-post: ojs@publications.europa.eu

Information och blanketter online: http://
simap.europa.eu

Meddelande om upphandling
(Direktiv 2004/18/EG)

Avsnitt I : Upphandlande myndighet
I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er):
Officiellt namn: PROCUREMENT OF COMPANY AND Nationellt id: (om känt) _____
SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL,
GOVERNANCE AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING
ADVISORY SERVICES
Postadress: Box 16294
Ort: Stockholm

Postnummer: 10325

Kontaktpunkt(er): Ethical Council

Land: Sverige (SE)

Telefon: +46 856620247

Att: John Howchin
E-post: john.howchin@ap1.se

Fax: +46 856620400

Internetadress(er): (i förekommande fall)
Upphandlande myndighet/enhet: (URL) http://www.ap1.se
Upphandlarprofil: (URL) _____
Elektronisk tillgång till information: (URL) _____
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: (URL) _____
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Annan (fyll i uppgifterna i bilaga A.I)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad
dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Annan (fyll i uppgifterna i bilaga A.II)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Annan adress (fyll i uppgifterna i bilaga A.III)

I.2) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
Regional eller lokal myndighet
Regionalt eller lokalt organ
Offentligrättsligt organ
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
Annan: (ange)
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I.3) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Försvar
Samhällsskydd och rättsskipning
Miljö
Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvård
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Social trygghet
Fritidsverksamhet, kultur och religion
Utbildning
Annan: (ange)
I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar:
ja
nej
kan ytterligare information om dessa upphandlande myndigheter lämnas i bilaga A
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Avsnitt II : Upphandlingens föremål
II.1) Beskrivning :
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen :
PROCUREMENT OF COMPANY AND SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE
AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING ADVISORY SERVICES
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande :
välj den kategori – byggentreprenader, varor eller tjänster – som bäst motsvarar det specifika föremålet för
upphandlingen (endast ett alternativ ska väljas)
Byggentreprenader
Utförande
Projektering och utförande
Genomförande, oavsett form,
som tillgodoser de krav som de
upphandlande myndigheterna
specificerat

Varor
Köp
Leasing
Hyra
Hyrköp
En kombination av ovanstående

Tjänster
Tjänstekategori: nr: 6
För tjänstekategorier, se bilaga C1

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande :
_____
NUTS-kod:
II.1.3) Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem:
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
Meddelandet omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
II.1.4) Information om ramavtal : (i förekommande fall)
Ramavtal med flera aktörer
Ramavtal med en enda aktör
Antal : _____
eller
(i förekommande fall) högsta antal : 15 deltagare i det planerade ramavtalet
Ramavtalets löptid
Antal år : 3 eller antal månader : _____
Motivering för ett ramavtal med en löptid på över fyra år :
_____

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid (i förekommande fall, endast
sifferuppgifter)
Uppskattat värde, exkl. moms : _____ Valuta :
eller
Intervall: mellan : _____ : och : _____ : Valuta :
Kontraktens frekvens och värde : (om känt)
_____

II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen :
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The four funds have together established the Ethical Council where a common value position has been
formulated. The common thread within these documents is the ethical policies of the Swedish Government,
which are expressed through the international conventions signed by the State of Sweden. These conventions
constitute the basis for the ethical and environmental policy of each fund and also the common value position
expressed by the Ethical Council.
The objective with the Ethical Council is to co-operate regarding engagement on environmental, social and
ethical issues with non-Swedish based companies, where each fund has relatively small holdings and where a
common platform is deemed more efficient.
The co-objective with this procurement is to supply the Ethical Council with qualified information and analysis
regarding company behavior and strategy in order to ensure that the limited resources of the Ethical Council are
used efficiently and addresses the most important issues. The Funds invest in Swedish and global portfolios that
contain up to 4000 securities.
The following are included in the work procedures of the individual funds:
For all asset classes (equities, listed and unlisted, bonds, farmland, timber, real estate, infrastructure,
commodities, hedge funds) – raw data, indicators and analysis regarding environmental, social and governance
issues, focusing on aspects such as strategic planning, quality of policy, management systems, implementation,
reporting, and verification and in what way this could influence the valuation of the company and its risks and
opportunities in regards to value creation.
The following are included in the work procedures of the Ethical Council:
Systematic monitoring of company related incidents regarding environmental, social and ethical issues that
can associate the company to violations of international conventions or to violations of the UN Global Compact
or the OECD Guidelines for multinational companies or UN and EU embargos: all of the Funds holdings are
reviewed.
Company related analysis regarding environmental, social and ethical issues, focusing on aspects such as
quality of policy, management systems, implementation, reporting and verification.
Sector and theme analysis regarding environmental, social and ethical issues.
Advice and support regarding dialogue with companies related to environmental, social and ethical issues.

II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer) :
Huvudobjekt
Tilläggsobjekt

Huvudordlista
66151000
79412000

II.1.7) Information om avtalet om offentlig upphandling :
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling :
II.1.8) Delar:
del)

Tilläggsordlista(i förekommande fall)

ja

nej

(närmare uppgifter om enskilda delar lämnas i bilaga B – fyll i ett exemplar av bilagan för varje

Kontraktet är uppdelat i flera delar:
(om ja) Anbud får lämnas för
endast en del

ja

nej

en eller flera delar
alla delar
II.1.9) Information om alternativa anbud:
Alternativa anbud accepteras :
ja
nej
II.2) Upphandlingens mängd eller omfattning :
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II.2.1) Total mängd eller omfattning : (inklusive alla eventuella delkontrakt, förlängningar och optioner, i
förekommande fall)
_____
(i förekommande fall, endast sifferuppgifter)
Uppskattat värde, exkl. moms : _____ Valuta :
eller
Intervall: mellan : _____ : och : _____ : Valuta :
II.2.2) Information om optioner : (i förekommande fall)
Option :
ja
nej
(om ja) Beskriv optionen :
_____
(om känt) Preliminär tidsplan för utnyttjande av optionen :
antal månader : _____ eller dagar : _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.2.3) Information om förlängning : (i förekommande fall)
Detta kontrakt kan förlängas:
ja
nej
Antal eventuella förlängningar: (om känt) 1 eller Intervall: mellan : _____ och: _____
(om känt) I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare
upphandling:
antal månader: 12 eller dagar: _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3) Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande:
Antal månader : 36 eller dagar: _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
eller
Start: ______ (dd/mm/åååå)
Datum för slutförande: ______ (dd/mm/åååå)

SV Standardformulär 02 - Meddelande om upphandling

5 / 21

Avsnitt III : Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1) Villkor för kontraktet:
III.1.1) Begärda säkerheter och garantier: (i förekommande fall)
_____

III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa
framgår:
_____

III.1.3) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta: (i
förekommande fall)
_____

III.1.4) Andra särskilda villkor: (i förekommande fall)
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor :
(om ja) Beskrivning av de särskilda villkoren:
_____

ja

nej

III.2) Villkor för deltagande:
III.2.1) De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller
handelsregister:
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
The applicant must prove relevant experience for the services it intends to bid for by providing answers and
relevant
documentation for all questions in the RFI posted on www.ethicalcouncil.com or www.ap1.se - procurement.

III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet:
Upplysningar och formella förfaranden som är
Eventuella minimistandardnivåer: (i förekommande fall)
nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: _____
NONE of the issues raised in the Swedish law,
Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
chapter 10 MUST APPLY to the applicant. For more
information please see appendix 1 in the RFI posted on
www.ethicalcouncil.com or www.ap1.se - procurement.
III.2.3) Teknisk kapacitet:
Upplysningar och formella förfaranden som är
Eventuella minimistandardnivåer: (i förekommande fall)
nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: _____
_____
III.2.4) Information om reserverade kontrakt: (i förekommande fall)
Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder
Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning
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III.3) Särskilda villkor för tjänstekontrakt:
III.3.1) Information om en viss yrkesgrupp:
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:
ja
nej
(om ja) Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller :
_____

III.3.2) Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten:
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av
tjänsten:
ja
nej
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Avsnitt IV : Förfarande
IV.1) Typ av förfarande:
IV.1.1) Typ av förfarande:
Öppet
Selektivt
Påskyndat selektivt

Motivera valet av ett påskyndat förfarande:
_____

Förhandlat

Påskyndat förhandlat

Några anbudsgivare har redan utsetts (om lämpligt inom ramen för vissa typer
av förhandlade förfaranden) :
ja
nej
(om ja, namn och adress för de ekonomiska aktörer som redan utsetts enligt
punkt VI.3 Kompletterande information)
Motivera valet av ett påskyndat förfarande:
_____

Konkurrenspräglad dialog
IV.1.2) Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta: (selektiva och
förhandlade förfaranden, konkurrenspräglad dialog)
Planerat antal aktörer: _____
eller
Planerat lägsta antal: _____ och (i förekommande fall) högsta antal _____
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:
See evalutaion criteria in RFI

IV.1.3) Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen: (förhandlat förfarande,
konkurrenspräglad dialog)
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller
anbud att förhandla :
ja
nej
IV.2) Tilldelningskriterier
IV.2.1) Tilldelningskriterier (sätt kryss i relevant(a) ruta/rutor)
Lägsta pris
eller
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
nedan angivna kriterier (tilldelningskriterierna bör viktas, eller anges i prioritetsordning med det viktigaste
först om viktning inte är möjlig av påvisbara skäl)
de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det
beskrivande dokumentet
Kriterier
Viktning
Kriterier
Viktning
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
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Kriterier
5. _____

Viktning
_____

Kriterier
10. _____

Viktning
_____

IV.2.2) Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas

ja

nej

(om ja, i förekommande fall) Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:
_____
IV.3) Administrativ information:
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet: (i förekommande fall)
VS 2014/8

IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling:
ja
nej
(om ja)
Förhandsmeddelande

Meddelande om upphandlarprofil

Meddelandenummer i EUT: _____ av den: ______ (dd/mm/åååå)
Tidigare offentliggöranden(i förekommande fall)
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande
handling: (vid konkurrenspräglad dialog)
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar
Datum: ______ Klockslag: _____
Handlingarna är avgiftsbelagda
ja
nej
(om ja, endast sifferuppgifter) Pris: _____ Valuta: _____
Betalningsvillkor och betalningssätt:
_____

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
Datum: 14/08/2014 Klockslag: 17:00
IV.3.5) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta: (om känt, vid
selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog)
Datum: 02/09/2014
IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Valfritt officiellt EU-språk
Officiellt/officiella EU-språk:
EN, SV
Annat språk:
_____
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
T.o.m: : ______
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eller
Antal månader : _____

eller dagar : _____ (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

IV.3.8) Anbudsöppning:
Datum : ______
(dd/mm/åååå) Klockslag
(i förekommande fall)Plats: _____
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden (i förekommande fall) :
ja
nej
(om ja) Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:
_____
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Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1) Är detta en återkommande upphandling: (i förekommande fall)
Detta är en återkommande upphandling :
ja
nej
(om ja) Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:
_____

VI.2) Information om EU-medel:
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel :
(om ja) Ange vilket/vilka projekt och/eller program:
_____

ja

nej

VI.3) Kompletterande information: (i förekommande fall)
_____

VI.4) Överprövningsförfaranden:
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning:
Officiellt namn: _____
Postadress: _____
Ort: _____

Postnummer: _____

Land: _____

Telefon: _____
E-post:

Fax: _____

Internetadress: (URL) _____
Behörigt organ vid medling (i förekommande fall)
Officiellt namn: _____
Postadress: _____
Ort: _____

Postnummer: _____

Land: _____

Telefon: _____
E-post:

Fax: _____

Internetadress: (URL) _____
VI.4.2) Överprövning: (fyll i punkt VI.4.2 eller, i tillämpliga fall, punkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Organ som kan lämna information om överprövning:
Officiellt namn: _____
Postadress: _____
Ort: _____

Postnummer: _____

Land: _____

Telefon: _____
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E-post:

Fax: _____

Internetadress: (URL) _____
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/06/2014 (dd/mm/åååå) - ID:2014-081821
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Bilaga A

Ytterligare adresser och kontaktpunkter

I) Adresser och kontaktpunkter där kompletterande information kan erhållas
Nationellt id: (om känt) _____

Officiellt namn: _____
Postadress: _____
Ort: _____

Postnummer: _____

Kontaktpunkt(er): _____

Land: _____

Telefon: _____

Att: _____
E-post:

Fax: _____

Internetadress: (URL) _____
II) Adresser och kontaktpunkter där förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas
Nationellt id: (om känt) _____

Officiellt namn: _____
Postadress: _____
Ort: _____

Postnummer: _____

Kontaktpunkt(er): _____

Land: _____

Telefon: _____

Att: _____
E-post:

Fax: _____

Internetadress: (URL) _____
III) Adresser och kontaktpunkter dit anbud/anbudsansökningar ska sändas
Nationellt id: (om känt) _____

Officiellt namn: _____
Postadress: _____
Ort: _____

Postnummer: _____

Kontaktpunkt(er): _____

Land: _____

Telefon: _____

Att: _____
E-post:

Fax: _____

Internetadress: (URL) _____

IV) Adress till den andra upphandlande myndighet på vars vägnar den upphandlande myndigheten gör
inköpet
Officiellt namn

Andra AP-fonden,

Postadress:

Box 111 55

Ort

Göteborg

Land

Sverige (SE)

Nationellt id ( om känt ): _____
Postnummer 40424

-------------------- (Fyll i så många exemplar av bilaga A avsnitt IV som behövs) -------------------Officiellt namn

Tredje AP-fonden

Postadress:

Box 1176

Ort

Stockholm

Land

Sverige (SE)

Nationellt id ( om känt ): _____
Postnummer 111 91

-------------------- (Fyll i så många exemplar av bilaga A avsnitt IV som behövs) --------------------
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Officiellt namn

Fjärde AP-fonden

Postadress:

Box 3069

Ort

Stockholm

Land

Sverige (SE)

Nationellt id ( om känt ): _____
Postnummer 103 61

-------------------- (Fyll i så många exemplar av bilaga A avsnitt IV som behövs) --------------------
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Bilaga B

Information om delar

Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen PROCUREMENT OF COMPANY AND
SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING
ADVISORY SERVICES
Del nr : 1

Benämning : Requirements of the individual Funds

1) Kort beskrivning:
1) For all asset classes (equities, listed and unlisted, bonds, farmland, timber, real estate, infrastructure,
commodities, hedge funds) – raw data, indicators and analysis regarding environmental, social and governance
issues, focusing on aspects such as strategic planning, quality of policy, management systems, implementation,
reporting, and verification and in what way this could influence the valuation of the company and its risks and
opportunities in regards to value creation.
The co-objective with this procurement is to supply the individual Funds with qualified information and analysis
regarding company behavior and strategy and its financial implications in order to integrate these aspects in
investment decisions and monitoring. The Funds invest in Swedish and global portfolios that contain up to 4000
securities (listed equities and bonds), private equity, real estate, farmland, timber and infrastructure. The tender
also encompasses analysis of commodities, though not investable as of today.

2) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer):
Huvudobjekt
Tilläggsobjekt

Huvudordlista
66151000
79412000

Tilläggsordlista(i förekommande fall)

3) Mängd eller omfattning:
_____
(om känt, endast sifferuppgifter) Uppskattad kostnad exkl. moms: _____

Valuta:

eller
Intervall: mellan : _____

och: _____

Valuta:

4) Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum: (i förekommande fall)
Antal månader : _____ eller dagar : _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
eller
Start: ______ (dd/mm/åååå)
Datum för slutförande: ______ (dd/mm/åååå)
5) Kompletterande information om delar:
_____
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Bilaga B

Information om delar

Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen PROCUREMENT OF COMPANY AND
SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING
ADVISORY SERVICES
Del nr : 2

Benämning : Requirements of the Ethical Council service 1

1) Kort beskrivning:
1) Systematic monitoring of company related incidents regarding environmental, social and ethical issues that
can associate the company to violations of international conventions or to violations of the UN Global Compact
or the OECD Guidelines for multinational companies or UN and EU embargos: all of the Funds holdings are
reviewed.

2) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer):
Huvudobjekt
Tilläggsobjekt

Huvudordlista
66151000
79412000

Tilläggsordlista(i förekommande fall)

3) Mängd eller omfattning:
_____
(om känt, endast sifferuppgifter) Uppskattad kostnad exkl. moms: _____

Valuta:

eller
Intervall: mellan : _____

och: _____

Valuta:

4) Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum: (i förekommande fall)
Antal månader : _____ eller dagar : _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
eller
Start: ______ (dd/mm/åååå)
Datum för slutförande: ______ (dd/mm/åååå)
5) Kompletterande information om delar:
_____
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Bilaga B

Information om delar

Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen PROCUREMENT OF COMPANY AND
SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING
ADVISORY SERVICES
Del nr : 3

Benämning : Requirements of the Ethical Council section 2

1) Kort beskrivning:
2) Company related analysis regarding environmental, social and ethical issues, focusing on aspects such as
quality of policy, management systems, implementation, reporting and verification.

2) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer):
Huvudobjekt
Tilläggsobjekt

Huvudordlista
66151000
79412000

Tilläggsordlista(i förekommande fall)

3) Mängd eller omfattning:
_____
(om känt, endast sifferuppgifter) Uppskattad kostnad exkl. moms: _____

Valuta:

eller
Intervall: mellan : _____

och: _____

Valuta:

4) Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum: (i förekommande fall)
Antal månader : _____ eller dagar : _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
eller
Start: ______ (dd/mm/åååå)
Datum för slutförande: ______ (dd/mm/åååå)
5) Kompletterande information om delar:
_____
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Bilaga B

Information om delar

Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen PROCUREMENT OF COMPANY AND
SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING
ADVISORY SERVICES
Del nr : 4

Benämning : Requirements of the Ethical Council section 3

1) Kort beskrivning:
3) Sector and theme analysis regarding environmental, social and ethical issues.

2) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer):
Huvudobjekt
Tilläggsobjekt

Huvudordlista
66151000
79412000

Tilläggsordlista(i förekommande fall)

3) Mängd eller omfattning:
_____
(om känt, endast sifferuppgifter) Uppskattad kostnad exkl. moms: _____

Valuta:

eller
Intervall: mellan : _____

och: _____

Valuta:

4) Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum: (i förekommande fall)
Antal månader : _____ eller dagar : _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
eller
Start: ______ (dd/mm/åååå)
Datum för slutförande: ______ (dd/mm/åååå)
5) Kompletterande information om delar:
_____
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Bilaga B

Information om delar

Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen PROCUREMENT OF COMPANY AND
SECTOR ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE AND ETHICAL ISSUES, INCLUDING
ADVISORY SERVICES
Del nr : 5

Benämning : Requirements of the Ethical Council section 4

1) Kort beskrivning:
4) Advice and support regarding dialogue with companies related to environmental, social and ethical issues.

2) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer):
Huvudobjekt
Tilläggsobjekt

Huvudordlista
66151000
79412000

Tilläggsordlista(i förekommande fall)

3) Mängd eller omfattning:
_____
(om känt, endast sifferuppgifter) Uppskattad kostnad exkl. moms: _____

Valuta:

eller
Intervall: mellan : _____

och: _____

Valuta:

4) Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum: (i förekommande fall)
Antal månader : _____ eller dagar : _____ (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
eller
Start: ______ (dd/mm/åååå)
Datum för slutförande: ______ (dd/mm/åååå)
5) Kompletterande information om delar:
_____
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Bilaga C1 – Allmän upphandling

Tjänstekategorier som avses i avsnitt II: Upphandlingens föremål
Direktiv 2004/18/EG

Kategori nr [1]

Beskrivning

1

Underhålls- och reparationstjänster

2

Landtransport [2], även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av
postbefordran

3

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

4

Postbefordran på land [3] och i luften

5

Telekommunikationstjänster

6

Finansiella tjänster: a) Försäkringstjänster b)Bank- och investeringstjänster [4]

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8

Forsknings- och utvecklingstjänster [5]

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10

Marknads- och opinionsundersökningar

11

Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster,
stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och
tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

13

Reklamtjänster

14

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

Kategori nr [7]

Beskrivning

17

Hotell- och restaurangtjänster

18

Järnvägstransport

19

Sjötransport

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21

Juridiska tjänster

22

Rekrytering och urval av personal [8]

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

24

Undervisning och yrkesutbildning

25

Hälso- och sjukvård och socialtjänster

26

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet [9]

27

Övriga tjänster

1 Tjänstekategorier enligt artikel 20 i bilaga II A till direktiv 2004/18/EG.
2 Med undantag av järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
3 Med undantag av järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
4 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av
värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Följande undantas också: tjänstekontrakt
som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom
eller rättigheter till sådan egendom. Kontrakt avseende finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt som, före
eller efter ett kontrakt som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, ska dock omfattas av direktivet.
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5 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande
myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den
upphandlande myndigheten.
6 Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
7 Tjänstekategorier enligt artikel 21 i och bilaga II B till direktiv 2004/18/EG.
8 Med undantag av anställningskontrakt.
9 Med undantag av kontrakt avseende anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av
programmaterial som ingås av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstid.
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