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1. LEVERANTÖREN 

Anbudsgivaren ska ange kontaktinformation till Leverantörens kontaktperson enligt följande. 
 
Ange Leverantörens namn, kontaktperson, e-postadress samt telefonnummer: 

      
 

 

2.                    INLEDNING 

2.1 OM TREDJE AP-FONDEN 

Tredje AP-fonden presenteras på www.ap3.se där även årsredovisning och halvårsrapport 
kan laddas ner. 
 
 

2.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHET  

Upphandlande myndighet är Tredje AP-fonden (AP3 eller Beställaren).  
 
 

2.3 UPPHANDLINGEN 

Upphandlingen genomförs i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
med tillämpning av reglerna för förenklat förfarande i 15 kap LOU. 
 
Deltagande Leverantörer ska lämna skriftliga anbud och beställaren får förhandla med en 
eller flera anbudsgivare, dock kan anbud komma att antas utan föregående förhandling. 
Anbudsgivaren ombeds vara uppmärksam på att möjligheterna att komplettera eller 
förtydliga uppgifter i anbuden är begränsade. 
 
Upphandlingen syftar till att ramavtal träffas med ett antal leverantörer. Avtalstiden är två år  
med möjlighet för Beställaren att förlänga ytterligare totalt två  år med ett år i taget. 
Avtalstiden kan dock sägas upp i förtid enligt vad som sägs här nedan. 
 
Finansdepartementet presenterade den 18 juni 2015 promemorian Nya regler för AP-
fonderna, Ds 2015:34. Där föreslås mycket genomgripande förändringar av AP-
fondssystemet både vad gäller organisation och placeringsregler. Bland annat föreslås att 
dagens fem buffertfonder minskas till tre varvid en av buffertfonderna med säte i Stockholm 
upphör. Vidare föreslås att s.k. kostnadskrävande förvaltning koncentreras till den fond som 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

blir kvar i Göteborg och att administrationen inklusive juridik samordnas hos en av de 
kvarvarande fonderna i Stockholm. Om förslaget helt eller delvis genomförs skulle det 
medföra att förutsättningarna för denna upphandling väsentligt förändras. Beställaren 
förbehåller sig i detta fall rätten att under avtalstiden säga upp ingångna ramavtal och 
beroende på organisatorisk struktur genomföra en förnyad upphandling. 

 
 

2.4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET 

Detta Förfrågningsunderlag består av följande delar: 
1. Denna Anbudsförfrågan 
2. Kravspecifikation (Bilaga 1) 
3. Ramavtalsmall (Bilaga 2) 

 
 

2.5 UPPHANDLINGSPROCESSEN 

Leverantör som önskar delta i upphandlingen ska lämna anbud baserat på detta 
förfrågningsunderlag. 
 
Beställaren gör inledningsvis en leverantörskvalificering, vilket innebär att Beställaren 
kontrollerar att samtliga krav som uppställs i detta Förfrågningsunderlag avseende 
Leverantörsbolaget är uppfyllda.  
 
Därefter sker en prövning av skakraven, vilket innebär att Beställaren kontrollerar att 
anbudet uppfyller samtliga i Förfrågningsunderlaget uppställda skakrav. Att samtliga skakrav 
är uppfyllda är en förutsättning för att anbudet ska gå vidare till anbudsutvärdering. 
 
Utvärdering sker därefter av börkrav och utvärderingskriterier på det sätt som beskrivs i 
punkten 6. 
 
 

2.6 OMFATTNING MM 

Upphandlingen omfattar affärsjuridik och offentlig rätt. Upphandlingen syftar till att täcka 
Beställarens behov av dels generell bred juristkompetens inom sagda områden, dels 
specialistkompetens inom vissa nedan närmare angivna områden. Avsikten är att 
leverantörer av juridiska tjänster ska komplettera Beställarens egen juristfunktion. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De områden inom vilka särskild specialistkompetens eftersöks (hädanefter kallat 
”Specialistområde”) är: 
 

1. Finansrätt (exempelvis kapitalförvaltningsavtal, GMRA/ISMA, derivatavtal som 
ISDA och CSA, GMSLA)  

2. Bolags- och Aktiemarknadsrätt   
3. Granskning och förhandling av strukturer för alternativa investeringar 

(exempelvis Private Equity, fastigheter, skog, infrastruktur, försäkringsrisk), M&A, 
samt granskning av fonder som UCITs och Hedgefonder samt inom alternativa 
investeringar   

4. Skatterätt (främst moms, dubbelbeskattning och frågor rörande Beställarens 
skattestatus i utlandet)  

5. Offentlig rätt med tonvikt på upphandling och offentlighetsprincipen 
 
Anbud får lämnas på ett eller flera Specialistområden. 
 
Utöver det stöd inom vissa rättsområden som efterfrågas i den här upphandlingen kan 
Beställaren komma att behöva stöd även inom andra rättsområden. Beställaren kan då 
komma att anlita ramavtalsleverantörerna i den mån de har kompetens inom sådana andra 
områden.  
 
Beställaren förbehåller sig vidare rätten att anlita icke kontrakterade jurister för bistånd med 
juridisk rådgivning såväl inom upphandlade som andra rättsområden än de som här 
upphandlas, exempelvis vid samarbete med andra investerare eller i fråga om utländsk rätt.  
 
Beställaren garanterar inga volymer för avrop av juridiska tjänster.  
 
Beställaren avser att teckna cirka tre ramavtal per Specialistområde. Anbudsgivarna kommer 
att rangordnas för respektive delområde. Om det finns sakliga skäl kommer Beställaren att 
avropa från nästa led i turordningen. Sakliga skäl ska bland annat anses föreligga när en 
intressekonflikt uppstår, när uppdraget inte kan fullföljas inom rätt tid, när angiven konsult 
inte är tillgänglig för uppdraget (och ersättare inte uppfyller kraven på kompetens, 
samarbetsförmåga eller liknande) eller när det inte föreligger en sund riskspridning i 
avropen. 
 
För Specialistområde 3 Granskning och förhandling av strukturer för alternativa investeringar 
kommer istället, för vad som anges i föregående stycke, avropsmetoden förnyad 
konkurrensutsättning användas. Detta innebär att AP3 kommer att skicka en 
avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer vilka kan leverera de i avropet 
efterfrågade juridiska tjänsterna. Ramavtalsleverantörerna ges möjlighet att inkomma med 
anbud för det aktuella avropet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7 INGEN ERSÄTTNING FÖR ANBUD 

Beställaren godtar inga krav på ersättning för upprättande av anbud. 
 
 

2.8 AVSLUTANDE AV UPPHANDLING 

Så snart Beställaren har fattat tilldelningsbeslut kommer information om beslutet, med 
redovisning av skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare. 
 
Avtal mellan Beställaren och vinnande anbudsgivare träffas efter den så kallade 10-
dagarsfristens utgång. Antagna anbudsgivare ska vara beredda att underteckna avtalen 
snarast och senast inom tio dagar efter att tilldelningsbeslutet fattats.  
 
 

3. ANBUDETS INNEHÅLL 

3.1 ALLMÄNT OM ANBUDET 

Anbudet ska uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag. För att 
Beställaren ska ha möjlighet att utvärdera anbudet är det av stor vikt att det innehåller 
samtliga begärda uppgifter. Anbudet ska upprättas i samma ordningsföljd och enligt samma 
struktur som förfrågningsunderlaget och ska besvaras direkt i dessa dokument, eller där 
plats för svar inte har lämnats i Förfrågningsunderlaget, hänvisa till de punkter som anges i 
detta. Detta innebär att denna Anbudsförfrågan, kravspecifikationen samt svarsformuläret 
ska fyllas i och skickas in med anbudet. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som 
att kraven inte kan uppfyllas. 
 
 

3.2 SISTA ANBUDSDAG  

Skriftligt anbud ska vara Beställaren tillhanda senast den 10 september kl. 15.00.  
 

3.3  INLÄMNANDE AV ANBUD 

Anbud ska vara skriftliga och på svenska.  
Skriftligt anbud i anonymt slutet kuvert märkt ”Anbud - Upphandling av juridiska tjänster, 
Diarienr. 2015/136” skickas till: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tredje AP-fonden (AP3) 
Vasagatan 7 
Box 1176 
SE-111 91 STOCKHOLM 
Tel +46 8 555 171 00 
 
 
Anbud per e-post eller fax godtas inte, dock kan till anbuden kommande kompletteringar 
skickas med e-post. 
 
 

3.4 UPPLYSNINGAR 

Frågor avseende upphandlingen kan senast ställas senast 10 dagar innan anbudstidens 
utgång och skall skickas till: 
 
juristupphandling2015@ap3.se 
 
Samtliga frågor kommer att besvaras i ett sammanhang och gentemot alla anbudsgivare och 
intressenter senast 3 september 2015, om inte särskilda skäl föranleder annat (exempelvis 
frågor och svar av enklare art). Detta kommer att ske genom publikation av frågor och svar 
på AP3s hemsida (www.ap3.se). 
 
 

3.5 ANBUDETS GILTIGHETSTID 

Anbudet ska vara bindande till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning 
resulterar i att de slutligen vinner laga kraft. 
 
 

3.6 SEKRETESS 

 
Upphandlingssekretess 
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen (2009:400) 
till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt 
avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver 
informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter 
upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen 
offentliga handlingar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommersiell sekretess 
Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt. För kommersiell 
sekretess till skydd för en leverantörens uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller 
driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att 
anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.  
 
För det fall leverantören anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller 
vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan leverantören skriftligen inkomma med 
begäran om sådan. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses 
samt vilken skada som leverantören riskerar att lida om uppgifterna röjs. Observera dock att 
uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan 
sekretessbeläggas av kommersiella skäl. Om uppgift begärs ut gör Beställaren en 
sekretessprövning. Beställaren är i den prövningen inte bunden av leverantörens begäran 
om sekretess. 
 
 

4. KVALIFICERINGSKRAV 

Nedan anges de kvalificeringskrav som ställs på leverantörerna i denna upphandling. 
Leverantören måste uppfylla samtliga krav som anges nedan för att bli kvalificerad och 
därmed få sitt anbud prövat och utvärderat.  
 
Som bevis på att leverantören uppfyller ställda krav ska anbud innehålla nedan efterfrågade 
dokument och redovisningar/uppgifter.  
 
 

4.1 UTESLUTNINGSGRUNDER 

Enligt de grunder som redovisas i LOU 10 kap § 1 och 2 kan anbudsgivare uteslutas från 
deltagande i upphandlingen. 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har 
inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande 
förfarande, 

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa 
detta, 

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i 
det land där upphandlingen sker, eller 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga 
upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.) 

 
 

4.2 KRAV PÅ REGISTRERING 

Leverantören ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende 
registreringsskyldigheter.  
 
För utländska anbudsgivare ska bifogas officiellt dokument liknande registreringsbevis från 
myndighet motsvarande Bolagsverket i Leverantörens hemland. 
 
Leverantören bekräftelse 
Leverantörsbolaget är registrerat i Sverige eller hemlandet enligt vad som sägs i denna 
punkt.  

 Ja 
 

 
 
Leverantören bekräftelse 
Registreringsbevis för anbudsgivande företag har bifogats anbudet.   Ja 

 

 
 

4.3 SKATTER OCH SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER 

Leverantören ska uppfylla i Sverige eller de i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina 
skatte- och avgiftsskyldigheter. 
 
 
Leverantörens bekräftelse: 
Skatter och socialförsäkringsavgifter erläggs enligt lag.   Ja 

 
 

4.4 EKONOMISK STÄLLNING 

Leverantören ska ha en stabil ekonomisk bas.  
 
 
Med anbud ska bifogas Leverantörens undertecknade årsredovisning för de två senaste 
räkenskapsåren eller de uppgifter som annars finns att tillgå beträffande ekonomisk 
redovisning för verksamheten. Årsredovisning ska innehålla undertecknad 
revisionsberättelse. För Leverantörer som inte har att tillgå årsredovisning för de två senaste 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

åren, ska med anbud bifogas annan dokumentation utvisande Leverantörens ekonomiska 
ställning. 
 
Leverantörens redovisning: 

Leverantören har en stabil ekonomisk bas.  Ja 

Eventuell förklaring för det fall den ekonomiska basen inte varit stabil under de 
senaste åren. 
      

 

Årsredovisning för de två senaste räkenskapsåren med undertecknad 
revisionsberättelse har bifogats anbudet, alternativt annan dokumentation 
enligt ovan. 

 Ja 

 
 

4.5 LEVERANTÖRENS TEKNISKA FÖRMÅGA OCH KAPACITET 

Anbud ska innehålla en beskrivning av företaget, dess verksamhet, resurser och 
kapacitet för uppdraget, historik, ägarförhållanden, ledningsorganisation, inriktning, 
hantering av intressekonflikter och samarbete med utländska jurister. Beskrivning avseende 
leverantören enligt ovan får max motsvara en A4-sida. 
 
Leverantörens beskrivning av verksamheten inklusive efterfrågade uppgifter enligt  
ovan: 

      
 

 
 

4.6 REFERENSER 

Leverantören ska i anbudet lämna en referens per specialistområde som anbudet avser. 
Lämnas anbud endast på ett specialistområde ska dock två referenser anges. Beställaren 
förbehåller sig rätten att själv söka referenser, samt beakta interna referenser. 
 
Anbudet ska för varje referensuppdrag innehålla uppgift om, namn och kontaktuppgifter till 
referensperson hos referensen.  
 
Referenserna avser att utvisa Leverantörens förmåga och kapacitet som leverantör av 
kvalificerade juridiska tjänster. Följande information kommer att efterfrågas från 
referenserna. 

 Leverantörens leveransförmåga (rätt leverans i rätt tid). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Leverantörens förmåga att sätta ihop ändamålsenliga team (rätt kompetens och rätt 
storlek på teamet). 

 Leverantörens fakturering (rätt specifikation och faktureringsnivå). 

 Leverantörens tillgänglighet (fysiskt och mentalt). 

 Leverantörens förmåga att ge konstruktiv och effektiv rådgivning (dvs förmågan att 
sätta in juridiken i det praktiska sammanhanget). 
 

Konsulternas referenser 
Leverantören har i anbudet lämnat efterfrågade uppgifter till referenspersoner.  Ja 

 

 
 

4.7 VARNING ELLER UTESLUTNING FRÅN SVERIGES 
ADVOKATSAMFUND 

I anbud ska anges huruvida någon som är eller varit anställd hos anbudsgivaren, enligt 
lagakraftvunnet beslut, uteslutits ur Sveriges advokatsamfund eller tilldelats varning enligt 8 
kap rättegångsbalken under de senaste 3 åren.  
 

 
Uppgift om ovanstående har lämnats  Ja 

   Nej 
 

 
 

4.8 KONTAKTPERSONER 

I anbud anges två personer som är tilltänkta att bli Beställarens huvudkontaktpersoner. 
 
Fullständigt namn på Leverantörens kontaktpersoner: 
1.       

2.       

 
 

4.9 ANSVARSFÖRSÄKRING 

Leverantören ska inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. 
Antagna Leverantörer ska kunna uppvisa dokumentation som styrker att Leverantören 
innehar en giltig ansvarsförsäkring och som styrker storleken på densamma (totalt och per 
skadefall), med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leverantörens ansvarsförsäkring 
Leverantören har efterfrågad ansvarsförsäkring. 
 

 Ja 
 

 
 

4.10 KVALITETSSYSTEM/KVALITETSPLAN  

I anbudet beskrivs leverantörens kvalitetssäkringssystem. 
Kopia på intyg om certifiering bifogas anbudet. Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för 
anbudets inlämnande.  Alternativt kan eget kvalitetssäkringssystem/plan redovisas.  
 
Redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten innehåller minst följande 
information. 

- Ansvarig person. 
- En beskrivning av metoder som används för att fortlöpande verifiera och 
validera organisationens processers/tjänsters prestanda så att de motsvarar 
kundernas behov och krav. 

 
Leverantörens beskrivning av kvalitetssäkringssystem eller liknande, i förekommande fall 
med hänvisning till bilagor: 

      
 

 
Kvalitetssäkring av underleverantörer (i det fall underleverantörer används). I anbudet 
beskrivs hur leverantören kontrollerar att underleverantörer utför tjänster i enlighet med 
kvalitetssäkringssystem som Leverantören bedömer vara tillfredsställande. 
 
Leverantörens beskrivning av kontroll av eventuella underleverantörer: 

      
 

 
 

 4.11 MILJÖ OCH ETIK 

Fonden arbetar med att bidra till en hållbar miljö- och etikutveckling. I samma anda ställer 
Fonden likartat krav på sina leverantörer.  

Leverantören redogör i anbudet för hur Leverantören på ett systematiskt sätt arbetar med 
miljö- och etikfrågor. För de fall en miljöpolicy saknas hos anbudsgivaren vill Fonden få en 
redogörelse för hur Anbudsgivaren agerar i dessa frågor.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllt ska Anbudsgivaren i anbudet bifoga: 

 
Ett dokument som minst bör innehålla: 
 

 En miljöpolicy, d v s en redogörelse för de grundprinciper och den 
inriktning som styr anbudsgivarens handlande inom miljöområdet. 

 Beskrivningar av anbudsgivarens rutiner för ständiga förbättringar inom 
miljö- och etikområdet. 

 Beskrivning av miljöledningssystem eller liknande. 
 
Miljö och etik 

   Leverantören har i anbudet lämnat efterfrågad dokumentation rörande Miljö 
och Etik     
 

 

5. SKAKRAVSPRÖVNING 

5.1 KRAVSPECIFIKATION MM 

Kvalificerade leverantörers anbud kommer att skakravsprövas. Skakrav återfinns i samtliga i 
förfrågningsunderlaget ingående delar (dvs denna anbudsförfrågan, kravspecifikationen, 
ramavtalsmallen samt svarsformuläret). Krav på tjänsterna framgår av Kravspecifikationen, 
Bilaga 1. Leverantören ska bekräfta uppfyllelse av samtliga skakrav i respektive dokument. 
Endast anbud som uppfyller samtliga uppställda skakrav går vidare till utvärdering.  
 

5.2 RAMAVTAL  

Leverantören ska godkänna Ramavtalsmallen i sin helhet. 
 
Leverantörens bekräftelse: 
Ramavtalet godkänns i sin helhet.  Ja 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. UTVÄRDERING 

6.1 ALLMÄNT 

Kvalificerade leverantörer vars anbud uppfyller samtliga skakrav kommer att utvärderas. 
Utvärdering sker av de utvärderingskriterier som framgår av punkten 6.7 nedan. Till vissa 
kriterier är börkrav kopplade. Börkraven uppställs i Kravspecifikationen, Bilaga 1. 
Uppfyllelsegraden av börkraven och utvärderingskriterierna poängsätts på sätt som beskrivs 
i punkten 6.7 nedan. Utvärderingskriterierna är viktade. De leverantörer som får högst 
viktade sammanlagda poäng för respektive Specialistområde vinner upphandlingen och 
ramavtal kommer att tecknas med dessa enligt vad som sägs i punkten 2.6 ovan.  
 
Beställaren efterfrågar kompetens och erfarenhet enligt vad som beskrivs i 
Kravspecifikationen, Bilaga 1. Kompetens och erfarenhet hos de konsulter som Leverantören 
offererar kommer att utvärderas, på sätt som beskrivs i punkten 6.7 nedan.  
 
Leverantörens kompetens ska beskrivas i form av att CV och  lista med referensuppdrag för 
varje offererad konsult, vilka ska bifogas anbudet. Det ska tydligt framgå vilken 
kompetensnivå (enligt beskrivningen i Kravspecifikationen, Bilaga 1) som varje konsult 
offereras för.  
 
Konsulternas kompetens och erfarenhet 
Leverantören har i anbudet lämnat efterfrågade lämnat CV och 
referensuppdragslistor. 

 Ja 
 

 

 

6.2 KOMPETENS OCH ERFARENHET 

Offererade konsulter ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet. De krav som ställs på 
kompetens och erfarenhet framgår av Kravspecifikationen, Bilaga 1.  
 
De CV:n som lämnats i anbudet (enligt vad som sägs i punkten 6.1 ovan) kommer avseende 
kompetensnivå 1 – 3, att utvärderas på sätt som beskrivs i punkten 6.7 nedan. 
 
 

6.3 UPPDRAGSBESKRIVNING (ARBETSSÄTT OCH METODIK) 

Leverantören ska i anbudet lämna en Uppdragsbeskrivning, innefattande arbetssätt och 
metodik. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppdrag ska bland annat: 

 tillvarata Beställarens specifika förutsättningar och behov 

 redovisas och administreras i enlighet med avtalade villkor och god affärssed  

 genomföras inom ramen för överenskomna tidplaner 

 genomföras inom ramen för överenskommen budget 

 genomföras med ändamålsenliga team (rätt kompetens och rätt storlek på teamet) 
 
Beskrivningen kommer att utvärderas, på sätt som beskrivs i punkten 6.7 nedan. 
 
 
Uppdragsbeskrivning 
Leverantören har i anbudet lämnat efterfrågad uppdragsbeskrivning.  Ja 

 

 

 

6.4 PROMEMORIA 

Leverantören ska i anbudet lämna en Promemoria/Granskningspromemoria för varje 
offererat Specialistområde på sätt som beskrivs i Kravspecifikationen, Bilaga 1. 
Promemoria/Granskningspromemoria får vara på engelska. 
Promemorian/Granskningspromemorian kommer att utvärderas, på sätt som beskrivs i 
punkten 6.7 nedan. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Leverantören har i anbudet lämnat efterfrågad 
promemoria/Granskningspromemoria. 

 Ja 
 

 
 

6.5 ERFARENHET AV AP-FONDSVERKSAMHET 

AP-fonderna är statliga myndigheter som driver kommersiell verksamhet. Dessutom 
innehåller regelverket för AP-fonderna särskilda gränsdragningsproblem. Det är av bl.a. 
dessa skäl av värde för AP3 att leverantören har erfarenhet av att arbeta med någon av AP-
fonderna. Leverantören ska i sitt anbud beskriva eventuell erfarenhet av att arbeta med 
någon av AP-fonderna. Erfarenheten kommer att utvärderas, på sätt som anges i punkten 
6.7 nedan. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6 PRISER 

I anbud ska pris i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt, anges. Priserna ska inkludera 
samtliga med uppdraget förenade kostnader. Av Beställaren uttryckligen beställda resor 
ersätts enligt Beställarens interna resepolicy. Utländska anbudsgivare ska även ange om 
svensk mervärdesskatt är tillämplig, och om så ej är fallet ska tillämplig procentsats för 
utländsk mervärdesskatt anges. 
 
Pris ska anges per timme per offererat Specialistområde och per offererad kompetensnivå. 
Vid prisutvärderingen tillämpas ytterligare en ”kompetensnivå”, nivå 0. Kompetensnivå 0 
avser jurist med mindre än tre års erfarenhet av juridiskt arbete. 
 
Även om Leverantörer inte offererar konsulter för samtliga Kompetensnivåer inom ett 
Specialistområde ska pris per timme anges för samtliga Kompetensnivåer inklusive nivå 0. 
Om pris inte anges för viss Kompetensnivå kommer Leverantören i utvärderingen anses ha 
angivit det högsta pris per timme som offererats av någon annan anbudsgivare för aktuell 
Kompetensnivå. 
 
Pris Specialistområde 1 – Finansrätt 

Kompetensnivå Pris/tim 

0  

1  

2  

3  

 
Pris Specialistområde 2 – Bolags- och Aktiemarknadsrätt  

Kompetensnivå Pris/tim 

0  

1  

2  

3  

 
Pris Specialistområde 3 – Granskning och förhandling av bl.a. strukturer för alternativa 
investeringar  

Kompetensnivå Pris/tim 

0  

1  

2  

3  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pris Specialistområde 4 – Skatterätt 

Kompetensnivå Pris/tim 

0  

1  

2  

3  

 
 
Pris Specialistområde 5 – Offentlig rätt 

Kompetensnivå Pris/tim 

0  

1  

2  

3  

 
 
Förutom priser enligt ovan kan fasta priser överenskommas för specificerade uppdrag. Om 
Leverantören tillämpar någon form av standardiserat rabattsystem vid sidan av offererade 
priser ska det anges. Eventuellt standardiserat rabattsystem kommer att utvärderas på sätt 
som anges i punkten 6.7 nedan. 

6.7 UTVÄRDERINGSMODELL 

Beställaren kommer att anta de anbud som är de ekonomiskt mest fördelaktiga. Som anges 
ovan i punkten 2.6 avser Beställaren att anta cirka tre leverantörer för varje 
Specialistområde.  
 
De leverantörer som klarar leverantörskvalificeringen och skakravsprövningen kommer att 
utvärderas enligt nedanstående kriterier. Utvärdering sker per Specialistområde. 

Huvudkriterium Vikt Underkriterium Vikt 

Kompetens och 
erfarenhet 

50 %   

    

  Konsulternas kompetens 40 % 

  Konsulternas erfarenhet 35 % 

  Om konsultnivå 3 har eller ska 
offererats och bedömning av denna 

25 % 

    

Summa kompetens 
och erfarenhet 

  100 % 

AP-fondserfarenhet 10%   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  AP-fondserfarenhet 100% 

Summa AP-
fondserfarenhet 

  100 % 

Promemoria 10%   

  Promemoria avseende 
Specialistområde, 1,2,4 och 5 eller 
Granskningspromemoria 
avseende Specialistområde 3 

100 % 

Summa Promemoria   100 % 

Uppdragsbeskrivning  
(arbetssätt och 
metodik 

10 %   

  Uppdragsbeskrivning 100 % 

Summa 
Uppdragsbeskrivning 

  100 % 

Pris 20%   

  Kompetensnivå 0 15 

  Kompetensnivå 1 20 

  Kompetensnivå 2 30 

  Kompetensnivå 3 30 

  Rabattsystem 5 

Summa pris   100 % 

Utvärdering kommer att ske genom poängsättning av Anbudsgivarens uppfyllelsegrad av 
utvärderingskriterierna enligt en skala 1-20, där 20 är mycket hög uppfyllelsegrad och ett är 
undermålig uppfyllelsegrad. Poängen kommer att viktas enligt ovan. De anbud som därvid 
får högst (viktad) poäng kommer att anses vara de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden.  
 
 

_________________ 
 
TREDJE AP-FONDEN 
Enligt uppdrag 
 
 
 
______________________  ____________________ 
 
Mattias Bylund   Mikael Sedolin 
     
 


