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1. INLEDNING 

Denna kravspecifikation anger dels de förutsättningar som är utgångspunkt för efterfrågade tjänster, 
dels de krav som Beställaren ställer på dessa tjänster.  
 
Att samtliga skakrav är uppfyllda är en förutsättning för att anbudet går vidare till 
anbudsutvärdering. 
 
Kravspecifikationen innehåller inledningsvis ett antal skakrav vilka är gemensamma för samtliga 
efterfrågade rättsområden. Därefter uppställs skakrav per Specialistområde. Leverantören ska endast 
besvara (uppfylla) kraven avseende de gemensamma skakraven, samt skakraven för det/de 
Specialistområden som offereras. 
 

2. GEMENSAMMA KRAV 

2.1 TILLGÄNGLIGHET 
Leverantören ska om Beställaren kräver det, kunna besvara en avropsförfrågan inom en arbetsdag. 
Med att besvara avses här uppgift om huruvida Beställarens tidsplan kan hållas, huruvida jäv 
föreligger och om aktuellt, prisuppgift.  
 
Leverantörens bekräftelse: 

Avropsförfrågan kommer att besvaras inom ovan angiven tid.  Ja 
 

 
Leverantören ska kunna påbörja ett uppdrag inom två arbetsdagar efter beställning. 
 
Leverantörens bekräftelse: 

Uppdrag kommer att påbörjas inom ovan angiven tid.  Ja 
 

 

2.2 KOMPETENSNIVÅER 
I Upphandlingen uppställs krav på kompetens och erfarenhet för vart och ett av de efterfrågade 
Specialistområdena. För samtliga Specialistområde används de gemensamma kompetensnivåerna 
enligt vad som framgår av tabellen här nedan. Av tabellen framgår också de skakrav som uppställs för 
respektive kompetensnivå. 
 
 

Kompetensnivå Skakrav för respektive kompetensnivå 

   

2 – Kvalificerad jurist (Advokat eller 
motsvarande) 

 Juris kandidatexamen eller motsvarande 

 Minst tre års erfarenhet av kvalificerat 
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juridiskt arbete 

 Kan handlägga kvalificerade ärenden 
självständigt 

3 - Expert  Juris kandidatexamen eller motsvarande 

 Minst sju års erfarenhet av kvalificerat 
juridiskt arbete inom det/de 
Specialistområden som konsulten 
offereras 

 De senaste fyra åren ägnat i genomsnitt 
minst en tredjedel av arbetstiden inom 
aktuellt/aktuella Specialistområden 

 Kan vara medlem i Sveriges 
Advokatsamfund eller ha motsvarande 
ställning i ett annat land. Huruvida 
sådant medlemskap utgör skakrav 
framgår av kraven avseende respektive 
Specialistområde. 

4 – Senior expert  Juris kandidatexamen eller motsvarande 

 Minst tolv års erfarenhet av kvalificerat 
juridiskt arbete inom det/de 
Specialistområden som konsulten 
offereras 

 De senaste fem åren ägnat i genomsnitt 
minst halva arbetstiden inom 
aktuellt/aktuella Specialistområden 

 Erfarenhet av att handlägga komplexa 
ärenden inom aktuellt/aktuella 
Specialistområden 

 Kan vara medlem i Sveriges 
Advokatsamfund eller ha motsvarande 
ställning i ett annat land. Huruvida 
sådant medlemskap utgör skakrav 
framgår av kraven avseende respektive 
Specialistområde. 

 

 

2.3 CV I ANBUDEN 
Beställaren efterfrågar viss kompetens och erfarenhet för vart och ett av Specialistområdena. För 
varje Specialistområde uppställs krav på det minsta antal kompetenser inom vissa kompetensnivåer 
som Leverantören ska ha tillgång till. Utöver detta krav offererar Leverantören de namngivna jurister 
inom respektive kompetensnivå som Leverantören finner lämpligt. Leverantören bör offerera minst 
en konsult med kompetensnivå 3 för varje Specialistområde som Leverantören offererar. Detta 
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kommer att utvärderas inom utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet på sätt som beskrivs i 
punkten 6 Anbudsförfrågan. 
 
För de konsulter som offereras i Kompetensnivå 2 och 3 ska CV och/inklusive lista med 
referensuppdrag lämnas i anbudet. CV:n och referensuppdragen ska styrka konsultens kompetens 
och erfarenhet inom det aktuella Specialistområdet.  

 
Leverantören ska visa att kraven är uppfyllda genom att i anbudet ange följande.  
 

1. Namn på de konsulter som Leverantören vill hänvisa till i syfte att uppfylla kraven 
2. För var och en av dessa konsulter, en beskrivning av hur de uppfyller 

kompetensnivå 2 respektive 3 inom offererade Specialistkompetenser. Särskilt 
skall anges huruvida konsulten har erfarenhet av att arbeta med finansiella 
institutioner/organisationer som liknar Beställaren. Notera att om anbudet inte 
innehåller en sådan beskrivning för en viss konsult kommer Beställaren att anse 
att Leverantören inte har tillgång till kompetensen ifråga.  

 
CV:n samt referensuppdragens relevans kommer att utvärderas under utvärderingskriterierna 
Kompetens och erfarenhet (se Anbudsförfrågan punkten 6).  
 
Avseende kompetensnivå 3 gäller att den konsult som offereras för denna kompetensnivå för 
respektive Specialistområde kan vara samma person som offereras för kompetensnivå 2. 

3. SPECIALISTOMRÅDEN  

3.1 FINANSRÄTT 

3.1.1 Inledning 

Inom Specialistområdet Finansrätt har Beställaren behov av juridisk rådgivning avseende exempelvis 
direkta och indirekta investeringar i finansiella instrument, andra tillgångar och risker såsom, derivat 

och andra strukturerade produkter (inklusive likvida produkter med försäkringsrisker som 
underliggande tillgång t.ex. s.k. CAT-bonds). kapitalförvaltningsavtal, avtal för clearing och 
avveckling, GMRA/ISMA, derivatavtal som ISDA och CSA, avtal för aktieutlåning såsom GMSLA samt 
rådgivning och tolkning av internationella regelverk så som EMIR och Dodd-Frank. 

3.1.2 Konsulternas kompetens och erfarenhet 

Minst en konsult med kompetensnivå 3 ska offereras. För den och om fler anges i anbudet dock max 
tre konsulterna ska CV innehållande/och lista på referensuppdrag bifogas anbudet, på sätt som 
beskrivs i punkten 2.3 ovan. Konsulten eller om flera offereras en av konsulterna ska vara medlem i 
Sveriges Advokatsamfund eller ha motsvarande ställning i ett annat land.   
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Förutom konsulten/konsulterna ovan ska minst två namngivna konsulter offereras. Dessa kan ha 
lägre kompetensnivå än kompetensnivå 3, i vilket fall CV och lista på referensuppdrag inte behöver 
lämnas.  

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att CV inklusive/och lista på 
referensuppdrag bifogas anbudet för konsult/er med kompetensnivå 2 
och/eller 3. 
I övrigt offereras följande konsulter med här angiven kompetensnivå. 
 
 
 

 Ja 
 

 

3.1.3 Promemoria 

Leverantören ska i anbudet lämna en Promemoria för Specialistområdet. Promemorian ska behandla 
minst en rättsfråga inom Specialistområdet och innehålla konkret juridisk rådgivning avseende valda 
frågeställningar. Promemorian kan vara en ”skarp” promemoria som upprättats för klient (i vilket fall 
den får avidentifieras) eller kan upprättas specifikt för anbudsgivningen. Leverantören får ge in 
utdrag ur en Promemoria förutsatt att utdraget ger en representativ bild av hur en komplett 
Promemoria ser ut strukturellt och innehållsmässigt. 
 
Promemorian ska vara maximalt två A4-sidor.  
 
Promemorian kommer att utvärderas på sätt som beskrivs i Anbudsförfrågan, punkten 6.4. 
 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att promemoria bifogas anbudet.  Ja 
 

 

 

3.2 BOLAGS- OCH AKTIEMARKNADSRÄTT 

3.2.1 Inledning 

Beställaren har löpande behov av juridisk rådgivning inom områdena för bolags- och 
aktiemarknadsrätt.  

3.2.2 Konsulternas kompetens och erfarenhet 

Minst en konsult med kompetensnivå 2 och/eller 3 ska offereras. För den/de konsulterna ska CV 
innehållande/och lista på referensuppdrag bifogas anbudet, på sätt som beskrivs i punkten 2.3 ovan. 
Konsulten eller om flera offereras en av/ konsulterna ska vara medlem i Sveriges Advokatsamfund 
eller ha motsvarande ställning i ett annat land. 
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Förutom konsulten/konsulterna ovan ska minst två namngivna konsulter offereras. Dessa kan ha 
lägre kompetensnivå än kompetensnivå 2, i vilket fall CV och lista på referensuppdrag inte behöver 
lämnas.  

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att CV inklusive/och lista på 
referensuppdrag bifogas anbudet för konsult/er med kompetensnivå 2 
och/eller 3. 
I övrigt offereras följande konsulter med här angiven kompetensnivå. 
 
 
 

 Ja 
 

 

3.2.3 Promemoria 

Leverantören ska i anbudet lämna en Promemoria för Specialistområdet. Promemorian ska behandla 
minst en rättsfråga inom Specialistområdet och innehålla konkret juridisk rådgivning avseende valda 
frågeställningar. Promemorian kan vara en ”skarp” promemoria som upprättats för klient (i vilket fall 
den får avidentifieras) eller kan upprättas specifikt för anbudsgivningen. . Leverantören får ge in 
utdrag ur en Promemoria förutsatt att utdraget ger en representativ bild av hur en komplett 
Promemoria ser ut strukturellt och innehållsmässigt. 
 
Promemorian ska vara maximalt två A4-sidor.  
 
Promemorian kommer att utvärderas på sätt som beskrivs i Anbudsförfrågan, punkten 6.4. 

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att promemoria bifogas anbudet.  Ja 
 

 

 

3.3 GRANSKNING OCH FÖRHANDLING AV STRUKTURER FÖR ALTERNATIVA 
INVESTERINGAR, M&A SAMT GRANSKNING AV FONDER SÅ SOM UCIT OCH 
HEDGFONDER 

3.3.1 Inledning 

Beställaren har löpande behov av juridisk rådgivning samt förhandlingsstöd i samband med att 
Beställaren investerar i private equity, fastigheter, infrastruktur, skog, mm. Inom tillgångsslaget 
fastigheter inom vilket skog och viss infrastruktur ingår får Beställaren göra s.k. direktinvesteringar. I 
andra fall får Beställaren endast investera indirekt genom t.ex. fonder. Behovet av rådgivning inom 
M&A är därför i allt väsentligt begränsat till tillgångsslaget fastigheter. Det förekommer också att 
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Beställaren har löpande behov av juridisk rådgivning i samband med investeringar i andra typer utav 
fonder såsom UCIT- och hedgefonder. Vidare efterfrågas kunskap om relevanta regelverk på området 
så som AIFM.  

3.3.2 Konsulternas kompetens och erfarenhet 

Leverantören ska offerera minst en konsult med kompetensnivå 3 inom M&A och en konsult med 
kompetensnivå 3 inom övriga områden. Leverantören får också offerera en konsult med 
kompetensnivå 3 inom hela det efterfrågade området. I detta fall gäller med avvikelse från vad som 
anges under punkten 2.2 Kompetensnivåer 3 Senior expert. ”De senaste fem åren ägnat i genomsnitt 
minst åttio procent (80 %) av arbetstiden inom aktuellt/aktuella Specialistområden, varvid M&A eller 
övriga delar av specialistområdet ska utgöra minst tjugofem procent (25 %) av arbetstiden.  För 
den/de konsulterna ska CV innehållande/och lista på referensuppdrag bifogas anbudet, på sätt som 
beskrivs i punkten 2.3 ovan. Konsulten eller om flera konsulter offereras en av konsulterna ska vara 
medlemmar i Sveriges Advokatsamfund eller ha motsvarande ställning i ett annat land. 
 
Förutom konsulten/konsulterna ovan ska minst tre namngivna konsulter offereras, varav en ska ha 
minst kompetensnivå 2. Övriga kan ha lägre kompetensnivå än kompetensnivå 2, i vilket fall CV och 
lista på referensuppdrag inte behöver lämnas.  

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att CV inklusive/och lista på 
referensuppdrag bifogas anbudet för konsult/er med kompetensnivå 2 och3 . 
I övrigt offereras följande konsulter med här angiven kompetensnivå. 
 
 
 

 Ja 
 

 

 

3.3.3 Granskningspromemoria 

Leverantören ska i anbudet lämna en Granskningspromemoria avseende en investeringsstruktur 
inom Specialistområdet, företrädesvis en granskningspromemoria avseende private equity fond. 
Promemorian ska behandla relevanta rättsfrågor för den investeringsstruktur som promemorian 
behandlar och innehålla konkret juridisk rådgivning avseende vald(a ) frågeställning(ar). 
Promemorian kan vara en ”skarp” promemoria som upprättats för klient (i vilket fall den får 
avidentifieras) eller kan upprättas specifikt för anbudsgivningen. Leverantören får ge in utdrag ur en 
Promemoria. 
 
Promemorian ska vara maximalt sex A4-sidor, men behöver inte avse en komplett granskning av en 
struktur. Om promemorian inte avser en komplett granskning ska den dock ge en representativ bild 
av hur en komplett Promemoria ser ut strukturellt och innehållsmässigt. 
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Granskningspromemorian kommer att utvärderas på sätt som beskrivs i Anbudsförfrågan punkten 
6.4.  

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att granskningspromemoria bifogas 
anbudet. 

 Ja 
 

 

 

3.4 SKATTERÄTT 

3.4.1 Inledning 

Beställaren behov av juridisk rådgivning inom området skatterätt innefattande bl.a. nationell samt 

internationell inkomstbeskattning, moms (nationell samt gränsöverskridande), 

dubbelbeskattningsavtal och internationella regleringar såsom exempelvis FATCA, finansiell 

transaktionsskatt.  

3.4.2 Konsulternas kompetens och erfarenhet 

Minst en konsult med kompetensnivå 2 och/eller 3 offereras. För den/de konsulterna ska CV 
innehållande/och lista på referensuppdrag bifogas anbudet, på sätt som beskrivs i punkten 2.3 ovan. 
 
Förutom konsulten/konsulterna ovan ska minst två namngivna konsulter offereras. Dessa kan ha 
lägre kompetensnivå än kompetensnivå 3, i vilket fall CV och lista på referensuppdrag inte behöver 
lämnas.  

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att CV inklusive/och lista på 
referensuppdrag bifogas anbudet för konsult/er med kompetensnivå 2 
och/eller 3. 
I övrigt offereras följande konsulter med här angiven kompetensnivå. 
 
 
 

 Ja 
 

 

3.4.3 Promemoria 

Leverantören ska i anbudet lämna en Promemoria för Specialistområdet. Promemorian ska behandla 
minst en rättsfråga inom Specialistområdet och innehålla konkret juridisk rådgivning avseende valda 
frågeställningar. Promemorian kan vara en ”skarp” promemoria som upprättats för klient (i vilket fall 
den får avidentifieras) eller kan upprättas specifikt för anbudsgivningen. Leverantören får ge in 
utdrag ur en Promemoria förutsatt att utdraget ger en representativ bild av hur en komplett 
Promemoria ser ut strukturellt och innehållsmässigt. 
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Promemorian ska vara maximalt två A4-sidor.  
 
Promemorian kommer att utvärderas på sätt som beskrivs i Anbudsförfrågan, punkten 6.4. 

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att promemoria bifogas anbudet.  Ja 
 

 

 

3.5 OFFENTLIG RÄTT 

3.5.1 Inledning 

Inom området för offentlig rätt har Beställaren främst behov av rådgivning avseende offentlig 
upphandling och offentlighetsprincipen. Även frågor inom andra delar av Specialistområdet 
förekommer, exempelvis tillämpning av PuL .  

3.5.2 Konsulternas kompetens och erfarenhet 

Minst en konsult med kompetensnivå 2 och/eller 3 ska offereras. För den/de konsulterna ska CV 
innehållande/och lista på referensuppdrag bifogas anbudet, på sätt som beskrivs i punkten 2.3 ovan. 
Konsulten /konsulterna ska vara medlemmar i Sveriges Advokatsamfund eller ha motsvarande 
ställning i ett annat land. 
 
Förutom konsulten/konsulterna ovan ska minst två namngivna konsulter offereras. Dessa kan ha 
lägre kompetensnivå än kompetensnivå 2, i vilket fall CV och lista på referensuppdrag inte behöver 
lämnas.  

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att CV inklusive/och lista på 
referensuppdrag bifogas anbudet för konsult/er med kompetensnivå 2 
och/eller3. 
I övrigt offereras följande konsulter med här angiven kompetensnivå. 
 
 
 

 Ja 
 

3.5.3 Promemoria 

Leverantören ska i anbudet lämna en Promemoria för Specialistområdet. Promemorian ska behandla 
minst en rättsfråga inom Specialistområdet och innehålla konkret juridisk rådgivning avseende valda 
frågeställningar. Promemorian kan vara en ”skarp” promemoria som upprättats för klient (i vilket fall 
den får avidentifieras) eller kan upprättas specifikt för anbudsgivningen. Leverantören får ge in 
utdrag ur en promemoria förutsatt att utdraget ger en representativ bild av hur en komplett 
Promemoria ser ut strukturellt och innehållsmässigt. 
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Promemorian ska vara maximalt två A4-sidor.  

 
Promemorian kommer att utvärderas på sätt som beskrivs i Anbudsförfrågan, punkten 6.4. 

 
Leverantörens bekräftelse 

Bekräftelse att kravet uppfylls genom att promemoria bifogas anbudet.  Ja 
 

 

------------------ 
 

 

 
 


