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Sammanfattning & kommentarer
Handboken ”Att köpa kvalitativa säkerhetstjänster”, som togs fram av Confederation of European
Security Services (CoESS) och UNI-Europa med hjälp av finansiellt stöd från Europeiska unionen, har
ett huvudmål: att hjälpa beställare i upphandlingsprocessen och belysa fördelarna med att välja
kvalitativa tjänsteleverantörer. Kort sagt, handboken förklarar varför kvalitet är viktigt för dig som
kund till ett säkerhetsföretag.
Handboken försöker att förse beställaren med de nödvändiga resonemangen för att avgöra vilka
säkerhetstjänster som bör väljas utifrån bästa värde, vilket inkluderar de sociala kriterier som är
relevanta för branschen. Den visar den stora vikten av att definiera, identifiera, söka efter och
välja de mest prisvärda säkerhetstjänsterna.
Vad innebär bästa värde? Det betyder, helt konkret, att beställaren får det bästa erbjudandet
inom de valda ramarna. Det innebär också att beställaren hittar den bästa avvägningen mellan
den optimala kombinationen av pris och kvalitet som ger beställaren största möjliga fördel över
lag, enligt de definierade behoven och kriterierna.
Detta är särskilt viktigt i vår bransch eftersom säkerhetsbranschen är mycket speciell, i det att den
avser garantera medborgares och kunders säkerhet, bör den också särskiljas från andra branscher
på grund av dess roll att i vissa uppdrag, bland annat upprätthålla den allmänna ordningen.
Därför är bästa värde otroligt viktig när det gäller säkerhetstjänster och borde högprioriteras av
beställare av sådana tjänster.
Denna handbok är lättanvänd eftersom kapitlen är fristående och sammanfattningarna ger en
överblick av varje kapitel.
Det första kapitlet fokuserar på handbokens huvudsakliga mål och hur den bör användas, men
inkluderar även historik och bakgrund eftersom denna handbok är en uppdatering av den första
som kom ut 1999.
I det andra kapitlet tillhandahåller handboken skälen till varför kvalitet är viktigt för beställaren.
Den presenterar för dig fem fördelar med att välja en kvalitativ säkerhetsleverantör och riskerna
med att välja enbart utifrån lägsta möjliga pris i upphandlingsprocessen.
Handboken förser dig i kapitel 3 även med vägledning i vad CoESS och UNI-Europa anser vara
god upphandlingspraxis, det vill säga vad man ska ”göra och inte göra” när man köper
säkerhetstjänster.
Dessutom förklarar handboken, i kapitel 4 i EU-lagstiftningen, kring offentlig upphandling och vilka
av dess bestämmelser som är relevanta för säkerhetstjänster. EU-lagstiftningen är huvudsakligen
relevant för offentliga upphandlare vars säte befinner sig inom EU eller i ett kandidatland.
Emellertid uppmuntras offentliga upphandlare utanför EU såväl som privata beställare att låta sig
inspireras av EU-lagstiftningen när de köper säkerhetstjänster.
Kapitel 5 är av central betydelse för att illustrera hur kvalitetskriterier har utvecklats för köp av
säkerhetstjänster. Detta kapitel strävar efter att hjälpa beställare att identifiera kvalitetskriterier för
säkerhetstjänster. Det går således in på detaljer kring kvalitetskriterier som avser säkerhetspersonal,
uppdraget, operativ ledning, infrastruktur och det privata säkerhetsföretaget som Anbudsgivare.
Bilaga 1 förser dig med konkreta exempel på hur hela upphandlingsprocessen går till.
Slutligen medföljs handboken av ett användarvänligt internetbaserat verktyg som har utvecklats
med syftet att hjälpa beställare att definiera sina behov avseende säkerhetstjänster.
Handboken omfattar på så sätt alla aspekter av upphandlingsprocessen. Den hjälper beställare
att skapa sin egen definition av kvalitet, att upprätta förfrågningsunderlag som återspeglar denna
definition, att jämföra inlämnade bud med det praktiska verktyg som har utvecklats som del av
denna handbok med möjlighet att utvärdera olika bud mot de valda kvalitetskriterierna, samt,
slutligen, att välja det bud med högsta kvalitet fram till det att avtalet skrivs på
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Terminologi & definitioner
Observera
att
såväl
internationella,
europeiska som nationella normer och
branschdrivna stadgar är användbara
som referensverk för terminologi och
definitioner.
Reservplan: En alternativ plan som kan
sättas i bruk om något går fel med
ursprungsplanen, t.ex. verksamhetsplanen
eller tjänstgöringslistan.
Anbudsgivare:
säkerhetsföretag som
deltar i privat eller offentlig upphandling
inom eller utanför Europa.
Beställare: Upphandlande företag eller
myndighet
som
önskar
köpa
säkerhetstjänster.
I
denna
handbok
innebär beställare såväl potentiella som
faktiska beställare, upphandlande företag
och myndigheter i och utanför Europeiska
unionen som förbereder sig för eller
genomför köp av säkerhetstjänster.
Verksamhetsplan:
Skildrar
hur
anbudsgivande privata säkerhetsföretag
avser
uppfylla
kraven
angivna
i
förfrågningsunderlaget.
KPI: (Key Performance Indicators –
verksamhetens nyckeltal): Detta inkluderar
övervakning och granskning av de
uppnådda
resultaten
som
överensstämmer med de operativa kraven
på de tillhandahållna säkerhetstjänsterna.
Det inkluderar även feedback från
beställaren
och
säkerhetspersonalen
angående vad som har uppnåtts och hur
väl arbetet utfördes, såväl som vilka
kompetenser som krävdes.
Säkerhetsföretag : Som definierat i CEN:s
standarder, ett företag som förser kunder
med säkerhetstjänster. I denna handbok
används i vissa fall termen ekonomisk
aktör, vilket är termen som används i
lagstiftning och standarder.
Säkerhetstjänster:
Definieras
i
CEN:s
standarder som tjänster som tillhandahålls
av säkerhetsföretag i syfte att skydda
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människor, egendom och tillgångar. Dessa
kan bland annat inkludera följande
tjänster:
stationär
väktare;
in/utgångskontroll;
flygplatssäkerhetskontroll;
skyddsvakt;
hamnsäkerhetsvakt;
receptionssäkerhet;
butikskontroll,
rondväktare,
områdesväktare, väktare för larmåtgärd
certifierad larmcentral; nyckelhantering,
ordningsvakt,
evenemangssäkerhet,
domstolssäkerhet,
personskydd
etc.
Upphandling: Köp eller annat förvärv av
tjänster av en eller flera upphandlande
myndigheter från privata säkerhetsföretag
som har valts av de upphandlande
myndigheterna, oavsett om tjänsterna är
avsedda för den offentliga eller den
privata sektorn.
Rapporteringssystem: En administration
inom det anbudsgivande företaget för
hantering
av
företagsoch
personalrelaterad
kommunikation.
Rapporteringsstrukturen återspeglar ofta
ledningsstrukturen.
Tjänstgöringslista:
En
del
av
verksamhetsplanen. Ett schema över den
personal som jobbar på plats en viss dag,
vecka eller månad. Den är nödvändig för
den dagliga verksamheten och väger i
bästa fall de anställdas behov mot
avtalets krav. Detta är viktigt eftersom
alltför långa arbetsdagar kan leda till
olyckor
och
potentiella
säkerhetsöverträdelser. Tjänstgöringslistan
har
betydande
sociala
följder
för
säkerhetspersonal, vilket är varför det är
avgörande att
det
finns
en
viss
förutsägbarhet och kontinuitet.
Säkerhet/Bakgrundskontroll:
Den
avdelningen som ansvarar för att övervaka
och dokumentera alla aspekter av
företagets
bakgrundskontroller
och
godkännanden.
Bevakningspersonal: Som definierat i CEN:s
standarder, en person som betalas ett
arvode eller en lön och som har godkänts
och lämplighetstestats av Länsstyrelsen
samt utbildats i och utför en eller fler av

5

följande säkerhetsfunktioner:
 Genom personell kontroll,
övervakning eller tillsyn, med eller
utan tekniska hjälpmedel, av gods,
objekt, områden eller verksamhet i
avsikt att skapa ett extra skydd mot
skada som orsakas genom brottsligt
angrepp, brand eller liknande på
offentlig eller privat mark.
 Förhindrande eller upptäckt av stöld,
förlust, förskingring eller döljandet av
handelsvaror, pengar, aktier, sedlar
eller värdefulla dokument och
värdehandlingar.
 Tog bort en punkt/ not needed.
 Personligt skydd av individer.
 Gripa och anmäla lagbrytare i
enlighet med nationell lagstiftning.
 Standardförfarande: Etablerade och
föreskrivna metoder som rutinmässigt
utförs vid speciella situationer.
 Förfrågningsunderlag: Alla underlag
som har framställts av beställaren för
att beskriva eller fastställa delar av
upphandlingen, inklusive
meddelandet om upphandling samt
alla andra kompletterande
handlingar.
Inlämning av anbud: Ett bud eller en
anbudshandling
inlämnad
av
en
Anbudsgivare
som
svar
på
en
anbudsinfordran innehållande detaljerad
information
kring
krav
och
villkor
associerade med tillhandahållandet av
säkerhetstjänster.
Utbildningsplan: Upprättas internt av
Anbudsgivaren och anger vem som skall
ge specifik utbildning, när och var denna
utbildning skall äga rum, samt strukturella
komponenter
för
utbildningen.
Dokumentet bör vara tillräckligt flexibelt för
att korrigeras, t.ex. om verksamhetskraven
ändra
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Kapitel 1 – Introduktion
Denna handbok togs fram för beställare av offentliga såväl som säkerhetstjänster, inom EU
och utanför, som önskar försäkra sig om att de väljer ett kvalitativt privat säkerhetsföretag.
Balansen mellan kvalitet och pris är avgörande när man väljer säkerhetstjänster, därför är
huvudmålet med denna handbok att förse er med solida resonemang för att välja hög
kvalitet och ge rekommendationer och exempel på hur man går till väga för att köpa
kvalitativa säkerhetstjänster.

1. Handbokens huvudmål
Med denna handbok skulle CoESS och
UNI-Europa vilja rikta er uppmärksamhet,
som beställare av säkerhetstjänster mot
vikten av att definiera, identifiera, söka
efter och välja det bästa värdet av
säkerhetstjänster. Handboken inriktar sig
på
att
hjälpa
beställare
med
köpeprocessen, men också att belysa
fördelarna med att välja kvalitativa
leverantörer. CoESS och UNI-Europas
slutmål är att säkerställa att framtida
privata säkerhetstjänstuppdrag ges utifrån
bästa värde, ett mått som tar hänsyn till
sociala kriterier som är relevanta för
branschen.
Handboken omfattar alla aspekter av
upphandling av säkerhetstjänster.
 För att hjälpa beställare att definiera
kvalitet
 För att upprätta ett
förfrågningsunderlag där
definitionen av kvalitet återspeglas
 För att jämföra inlämnade anbud
med det praktiska verktyg som har
utvecklats som del av denna
handbok med möjlighet att
utvärdera olika bud mot de valda
kvalitetskriterierna
 För att utvärdera olika bud mot de
valda kvalitetskriterierna och att
välja det bud med högsta kvalitet
fram till det att avtalet skrivs på
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Vad innebär bästa värde?
Bästa värde betyder att beställaren får
det bästa erbjudandet inom de valda
ramarna.Detta innebär att beställaren
hittar den bästa avvägningen mellan
och den optimala kombinationen av
pris och kvalitet, som ger beställaren
största möjliga fördel över lag, enligt de
definierade behoven och kriterierna.
Bästa värde tar även hänsyn till sociala
aspekter.
Vad innebär kvalitet för
säkerhetsföretagen?
Den privata säkerhetsbranschen är
mycket speciell i det att den i vissa
situationer har till uppgift att skap ett
extra skydd för medborgares och
kunders säkerhet. Den bör särskiljas från
andra branscher på grund av dess roll i
förordnade uppdrag upprätthålla den
allmänna ordningen. Därför är kvalitet
otroligt viktig när det gäller privata
säkerhetstjänster och borde prioriteras
högt av beställare av sådana tjänster.
En ingående beskrivning av kvalitet i
den privata säkerhetsbranschen finns i
kapitel 5. För att ge ett par exempel:
kvalitativa privata säkerhetstjänster har
en utbildningsplan för personal, goda
anställningsvillkor, en hälso- och
säkerhetsplan, en intern
uppförandekod, samt respekt för
kollektivavtal och arbetsrätt.
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Handboken innehåller ett användarvänligt
internetbaserat verktyg vars syfte är att
hjälpa beställare att definiera sina behov
avseende säkerhetstjänster. Verktyget har
ett lättanvänt ramverk för att tilldela
värden/poäng till olika kriterier som
beställarna själva finner viktiga. Målet med
ramverket är att ge beställaren maximal
självständighet
att
besluta
vilka
kvalitetskriterier som är särskilt viktiga för
beställaren och för de säkerhetstjänster
som är särskilt viktiga för beställaren. När
de
olika
kriterierna
har
tilldelats
värden/poäng låter verktyget beställaren
applicera korrigeringskoefficienter enligt
egen
uppskattning.
Således
kan
beställaren själv bestämma hur kvalitet
och pris ska balanseras mot varandra.
Avslutningsvis, genom att använda detta
verktyg får beställaren möjlighet att
definiera, söka efter, identifiera och välja
det
mest
prisvärda
privata
säkerhetsföretaget på ett sådant sätt att
det avtalet återspeglar de kvalitetskriterier
som beställaren anslog i det specifika
förfrågningsunderlaget.

2. Hur använder man denna
handbok?
Denna handbok har utformats för att
användas som en meny med alternativ.
Intresserade beställare behöver inte läsa
hela dokumentet för att hitta de punkter
som är relevanta just för dem. Alla kapitel
är fristående och kan läsas individuellt efter
intresse. Innehållsförteckningen leder dig
omedelbart i riktning mot de mest
relevanta kapitlen. Dessutom finns det
korta sammanfattningar och kommentarer
i början av varje kapitel som ger beställare
en indikation på kapitlets innehåll och låter
dem snabbt avgöra huruvida kapitlet är
relevant eller inte. Slutligen, för att
underlätta hänvisning till koncept och
kapitel
används
hyperlänkar
genomgående i dokumentet.
Dessutom har ett mycket praktiskt verktyg
ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER
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utvecklats så att beställare kan definiera
bästa värde genom ett poängsystem.
Poängsystemet
och
tabellerna
kan
kopieras och användas ett obegränsat
antal gånger och kan anpassas för
beställarens specifika behov. Handboken
kan användas som förklarande dokument
för det praktiska verktyget så att beställare
kan förstå den logiska grunden för de
inkluderade begreppen.

3. Historik och bakgrund
Handbokens första utgåva påbörjades
efter
ett
samförståndsavtal
mellan
Confederation of European Security
Services (CoESS) och UNI-Europa (tidigare
kallat Euro-FIET) som undertecknades den
10 juni 1999 i Berlin. Avtalet grundade sig i
en gemensam undersökning av CoESS och
UNI-Europa under 1999 i vilken det
konstaterades att merparten av offentliga
myndigheter vid den tiden tilldelade
kontrakt för säkerhetstjänster enbart utifrån
priset.
Därför
utvecklades
denna
gemensamma handbok för att hjälpa och
vägleda
beställare,
ursprungligen
offentliga myndigheter, i branschens
upphandlingsprocess. Detta är den andra
utgåvan av handboken, uppdaterad med
hänsyn
till
nya
utvecklingar
inom
upphandling och branschen sedan den
första
utgåvan
gavs
ut
1999.
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CoESS är Confederation of European
Security Services som representerar den
privata säkerhetsbranschen. CoESS har
medlemmar i 19 EU-länder och totalt 24
europeiska länder, vilket motsvarar ca
60 000 säkerhetsföretag som anställer
totalt ca 2,2 miljoner säkerhetsvakter.
Den europeiska säkerhetsbranschen
genererar en årlig omsättning på runt
35 miljarder euro.
UNI-Europa, en del av UNI Global Union,
representerar mer än 20 miljoner
arbetare från mer än 900
fackföreningar i världens snabbast
växande branscher – kompetens och
tjänster. Genom sin internationella
fackliga organisation UNI Global Unions
representerar UNI arbetare i
städbranschen/säkerhetsbranschen,
handel, finans, spel, grafiska och
förpackningsbranschen, hår och
skönhetsvård, etc., såväl som
yrkespersoner och chefer, kvinnor och
ungdomar.
Trots att den ursprungliga handboken
utvecklades för offentliga upphandlingar,
vilka var övervägande 1999, har det under
2000-talet
blivit
tydligt
att
privata
upphandlare också ansåg den vara ett
användbart verktyg och började använda
den för att köpa säkerhetstjänster.
Handbokens riktlinjer är tillämpliga för alla
potentiella beställare av säkerhetstjänster,
vare sig de tillhör en offentlig eller privat
sektor, inom såväl som utanför Europeiska
unionen. Säkerhetsbranschen särskiljer ej
mellan privata och offentliga kunder när
det gäller vilken kvalitet de levererar. Tvärt
om måste kvaliteten förbli hög på alla
säkerhetstjänster
som
förses,
särskilt
eftersom det rör privatpersoners och
kunders säkerhet. Därför bör inte heller
beställare
som
är
intresserade
av
säkerhetstjänster göra åtskillnad i sin
process för att avgöra bästa värde,
utarbeta anbudsinfordringar, söka aktörer
och identifiera den rätta aktören fram till
undertecknandet av avtalet.

kommissionen under 2010 utvecklade en
omfattande handledning för offentliga
myndigheter:
”Socialt
ansvarsfull
upphandling - En handledning till sociala
hänsyn i offentlig upphandling1”. I
skrivandets
stund
är
handledningen
föråldrad i och med antagandet av ett
moderniserat
offentlig
upphandlingsramverk, framförallt artikel
18(2) i Europaparlamentets och rådets
direktiv
om
offentlig
upphandling2.
Handledningen är ett kompletterande
verktyg när det gäller att definiera socialt
ansvarsfull upphandling och dess fördelar.
Den är ett praktiskt verktyg för att
handleda offentliga myndigheter under
varje steg i upphandlingen, t.ex. att
identifiera sina behov och planera
upphandlingen, att definiera avtalets krav,
att välja aktörer, att tilldela ett avtal, under
avtalstiden,
i
avtalshanteringen,
i
leverantörshanteringen
(underleverantörsavtal)
och
i
övervakningen av efterlevnaden av
avtalet. .
Under de senaste åren har den
säkerhetsbranschen ökat sin närvaro i
vardagen. För tio år sedan syntes
säkerhetpersonal enbart på vissa platser,
men numera ser man dem i städer, på
tunnelbaneoch
tågstationer,
i
shoppingcenter,
på
arenor
och
evenemang, etc. Denna utveckling tyder
på en växande roll för säkerhetstjänster
och deras medverkan till att värna om
privatpersoners
säkerhet
och
i
brottsförebyggning.
Dessutom
tillhandahåller
säkerhetsbranschen tjänster till ett ökande
antal privata kunder såväl som offentliga
kunder. Dessa kunder varierar från viktiga
infrastrukturanläggningar
så
som
flygplatser
kärnkraftverk,
transportterminaler,
olika
knutpunkter,

Socialt ansvarsfull upphandling finns tillgänglig här:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catI
d=89&newsId=978&furtherNews=yes
1

Sedan 1999 har det skett
utveckling inom branschen.

mycket

Det är viktigt att notera att Europeiska
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sjukhus, statliga organ och instutioner mm
Säkerhetsföretagen ingår även avtal eller
samarbetar formellt med polis och andra
offentliga och privata säkerhetsintressenter
för att stödja dessa i en mängd olika
säkerhetsuppgifter. Noteras ska, att allt
oftare används säkerhetsföretag och

och öron” inom ett flertal områden inom
kampen mot terrorism, samt kampen mot
specifika
lokala,
nationella
eller
internationella kriminella verksamheter.

säkerhetspersonal, som ett extra par ”ögon

GRUNDLÄGGANDE SIFFROR FÖR BRANSCHEN
Dessa grundläggande siffror ger en konsoliderad översikt av situationen under 2011 i 34
länder totalt – 28 EU-länder och ytterligare sex europeiska länder: Bosnien och Hercegovina,
Makedonien, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet (Källa).

Den privata säkerhetsmarknaden
± 52 300

Totalt antal säkerhetsföretag

± 35
miljarder
euro

Total årlig omsättning i säkerhetsbranschen

± 13,30 %

Marknadens medeltillväxt i den säkerhetsbranschen (baserat på årlig
omsättning) 2005-2010

± 60,19 %

Genomsnittligt saldo på årlig omsättning för allmänna bevakningstjänster
kontra andra branschsegment

± 85 %

En jämställdhetspolicy har antagits i den säkerhetsbranschen

± 62 %

Det finns branschspecifika bindande kollektiva avtal i den säkerhetsbranschen

Utbildning och relaterade bestämmelser
± 97 %

Säkerhetspersonal är förpliktade att genomföra grundläggande
väktarutbildning.

± 97 %

Denna utbildning är obligatorisk enligt lag

± 97

Antal utbildningstimmar i medel

± 87 %

Efter framgångsrikt slutförandet av grundläggande utbildning får
säkerhetspersonal ett kompetensbevis

± 50 %

Det finns obligatorisk (enligt lag) utbildning för ledningspersonal inom den
säkerhetsbranschen, d.v.s. operativ personal som påverkar arbetet (från
platschef till VD)

± 70 %

Det finns fortbildning och repetitionskurser

ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER
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Kapitel 1 – Introduktion

Europeiska standarder
Ett antal europeiska CEN-standarder har
utvecklats och är relevanta för den
privata säkerhetsbranschen. Dessa
inkluderar en CEN-standard rörande
flygplats- och flygsäkerhetstjänster som
ger en god överblick av kvalitativ
bemanning, utbildning, avtalshantering
och operativ verksamhet. En annan
CEN-standard har utvecklats för
terminologi kring säkerhetsbranschen
och ytterligare en för maritima och
hamnbaserade säkerhetstjänster. Alla
dessa standarder kan erhållas genom
SIS, Svenska Standardiseringsinstitutet.
Parallellt under de senaste åren har
nationella standarder utvecklats för
säkerhetsbranschen, såsom den
irländska IS999:2004 för
bevakningstjänster, den svenska SS EN
99100 för bevakningstjänster, den
brittiska Key Holding and Response
Services Practice BS 7984:2008, den
danska standarden DS/ISO/PAS
28007:2013 för skepp och
sjöfartsteknologi, riktlinjer för privata
sjöfartssäkerhetsföretag som
tillhandahåller privat kontrakterad
beväpnad säkerhetspersonal ombord
skepp, etc. Dessa standarder kan
erhållas genom respektive
standardiseringsinstitution.

Dessutom finns det nationella
På
grund av den
effektivitet och
kvalitet
branschdrivna
servicegarantier
som
som
finnsdefinierar
hos privata
vidare
ochsäkerhetsföretag
informerar kring har
ett
ökat
ömsesidigt
förtroende
den privata säkerhetsbranschenutvecklats
bortom
mellan
myndigheter
och
det som inkluderas
i de europeiska och
säkerhetsföretagen
i
vilken
en
uppdelning
nationella standarderna.
av uppgifter har varit en nyckelfaktor i
framgångarna. Detta har i sin tur resulterat
i större synlighet för säkerhetsföretagen,
samt mer direkt kontakt avseende
samhällssäkerhet, politik och strategi vilket

ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER
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också påverkat EU-medborgarna i stort.
Som resultat får säkerhetsföretagens roll
och betydelse alltmer erkännande i
nationell lagstiftning/nationella utveckling i
säkerhetsbranschen
vad
gäller
tillhandahållandet
av
integrerade
lösningar. Dessa lösningar innehåller en
kombination av mänskliga faktorer, i vilka
säkerhetspersonal
ännu
är
den
huvudsakliga drivkraften för relevant
teknologi. Det måste dock även påpekas
att teknologi spelar en viktig roll i att
säkerställa
maximal
säkerhet
för
privatpersoner och klienter i allmänhet.
Därför är en kombination av skicklighet
och teknologi det bästa sättet att
garantera kvalitativa tjänster.
All utveckling som beskrivs ovan indikerar
att det finns ett ökande behov för
säkerhetstjänster hos privatägda företag
och offentliga myndigheter på europeisk,
nationell,
regional
och
lokal
nivå.
Dessutom är såväl privata som offentliga
beställares ”makt” viktig när det gäller att
ta
beslut
om
regler
och
säkerhetstjänsternas kvalitet. CoESS- och
UNI-Europa-medlemmars
erfarenhet
indikerar
att
upphandling
i
säkerhetsbranschen ständigt ökar. I de
flesta fallen finns det dock ett ökat tryck
på priset, t.ex. att välja det lägsta priset,
både
för
privata
och
offentliga
upphandlare. Detta har en skadlig effekt
på tjänstekvaliteten, särskilt i en bransch
där 80-90 % av kostnaderna i snitt är
arbetskraftskostnader.
Med dessa utvecklingar i åtanke har
CoESS och UNI-Europa uppdaterat denna
handbok för att hjälpa beställare,
offentliga såväl som privata, inom EU såväl
som utanför EU, att definiera, söka efter,
identifiera och välja de mest prisvärda
privata säkerhetsföretagen.

Kapitel 2 – Varför är kvalitet viktig för dig som köpare?

Kapitel 2 – Varför är kvalitet viktig för dig som beställare?
Detta kapitel förklarar varför säkerhetstjänsters kvalitet är viktig för dig som Beställare. Det ger
dig en översikt av fördelarna med att välja en kvalitativ privat säkerhetstjänsteleverantör.
Kapitlet beskriver även riskerna som du utsätter dig för som Beställare om du väljer en lågt
kvalitativ privat säkerhetstjänsteleverantör, vilket ofta kan vara det samma som att välja det
lägsta budet. En sammanfattning av bästa och värsta fall för potentiella Beställare har
inkluderats i slutet av kapitlet.

Outsourcing av säkerhetstjänster är alltmer
vanligt, både inom och utom Europeiska
unionen, när det gäller ett stort antal
säkerhetsfrågor, inklusive skydd av varor,
tillgångar,
platser,
rättegångar,
evenemang och slutligen privatpersoner.
Detta antyder i grund och botten att
många interna eller offentliga tjänster
delegeras till säkerhetsföretag, vilket
omfattar inte enbart säkerhetstjänster för
privata ändamål utan även, med
exponentiell ökning, ett betydande antal
känsliga
säkerhetsfunktioner
gällande
folkhälsa och -säkerhet samt nationell
säkerhet.
Den ökande marknadsandelen som utgörs
av konkurrensutsatta upphandlingar samt
nedskärningar i offentliga utgifter innebär
att standarden i stort sett bestäms av
beställarna beträffande det pris som de är
villiga att betala för tjänster. Detta har
betydande inverkan på branschens
arbetsvillkor
och
löner,
företagens
infrastruktur och därför, även vilken kvalitet
erbjudna tjänster håller. En ständig oro
bland europeiska arbetsmarknadsaktörer
som representerar arbetsgivare och
arbetstagare i säkerhetsföretagen förstärkt
under finanskrisens år, är att ett alltför strikt
följande av principen att tilldela kontrakt
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efter lägsta bud leder till en gradvis
sänkning i kvalitet. CoESS och UNI-Europamedlemmars erfarenhet indikerar att i de
flesta europeiska länder, när det gäller
upphandling av
säkerhetstjänster, finns
det ett ökat tryck på priset, t.ex. att välja
det lägsta priset. Detta är särskilt
oroväckande med tanke på att privata
säkerhetsföretag alltmer tar över efter,
och/eller ger stöd i känsliga före detta
offentliga funktioner, och får krav på sig att
bli alltmer specialiserade och förbättrade
kvalitetsmässigt.
Beställarna måste inse riskerna med att
tävla om lägsta pris inom ramen för
företagets egen säkerhet, på samma sätt
som de ser på sin egen omgivnings värde,
sin image och kostnader som uppstår som
resultat av oförmåga att erbjuda en
kvalitativ tjänst. Om du som beställare
strävar efter att tillhandahålla hög kvalitet
är det en win-win-situation; kvalitativa
säkerhetstjänster kommer att göra ditt jobb
lättare när säkerheten är garanterad. Det
bör även nämnas att det inte alltid är så
att beställarna vill välja det lägsta budet,
även om de är tvungna att göra det på
grund av nationell lagstiftning. Detta är
fallet med viss nationell lagstiftning inom
Europeiska unionen.

”Hur kan du förvänta dig att en

vakt reagerar på ett lämpligt sätt
under en säkerhetsincident om han
inte har fått fullgod utbildning?”
Företag och institutioner som lägger ut
säkerhetstjänster på entreprenad till
specialiserade företag gör detta med
antagandet att dessa har kunskapen och
expertisen som krävs för att förse de
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efterfrågade tjänsterna på ett konsekvent
sätt och med de mest ekonomiskt
fördelaktiga villkoren. Detta betyder dock
inte automatiskt att säkerhetsföretag är
kapabla att leverera de nödvändiga
tjänsterna till lägsta pris. Tvärtom kräver det
ökande
ansvaret
som
läggs
på
säkerhetsföretag massiva investeringar i
personal, utrustning, verktyg och rutiner. I
säkerhetsbranschen
är
inte
kvalitet
kompatibelt med lägsta pris på grund av
de anledningar som vi beskriver i nästa
stycke.

a. Utebliven betalning av skatt och
sociala avgifter: För att kunna ge dig
lägsta möjliga bud väljer vissa
säkerhetsföretag att inte betala
skatter och sociala avgifter. Det måste
understrykas att i EU:s regler för
offentlig upphandling är utebliven
betalning av skatt och sociala avgifter
skäl för obligatorisk uteslutning (artikel
57(2) och 57(4) A, se EU:s
lagstiftningskapitel) från
upphandlingsprocessen för offentliga
myndigheter i EU eller kandidatländer.
Vidare kan EU- och kandidatländer
utesluta bud vid brott mot kapitel 18.2.

Vilka är fördelarna med att välja
ett kvalitativt privat
säkerhetsföretag?






b. Respekterar inte arbetsrätt:
b.1. Bruk av svart arbetskraft eller
anställning av personal utan att följa
relevant arbetsrätt, sociallagstiftning
eller kollektivavtal: För att kunna förse
tjänster till lägsta pris använder sig
vissa anbudsgivare av svart arbetskraft
eller anställer personal utan att följa
relevant arbetsrätt, sociallagstiftning
eller kollektivavtal. UNI-Europa och
CoESS har 2006 undertecknat en
gemensam programförklaring3 mot
svart arbetskraft i säkerhetsbranschen,
med betoning på hur tjänsternas
kvalitet påverkas. Dessutom förpliktigar
EU:s lagstiftning kring offentlig
upphandling i artikel 18(2)
medlemsstaterna att följa tillämpliga
skyldigheter inom miljö-, social- och
arbetsrättslagstiftning på EU-nivå såväl
som internationell och nationell nivå.

Fullgörande av avtal
Ökad säkerhet
Bättre valmöjlighet och lika villkor
Full respekt för lagstiftning
Positiv bild av beställare och bransch

VAD ÄR RISKERNA MED ATT GÖRA ETT VAL
HELT UTIFRÅN LÄGSTA PRIS?
 Kompromissad säkerhetsleverens.
Väljer man det lägsta budet kan detta
leda till att avtalet sägs upp i förtid
eftersom kostnaderna för att utföra
jobbet enligt det ursprungliga avtalet
kan komma att bli ohållbara för
säkerhetsföretaget.
 Orättvis konkurrens: Om du väljer en
leverantör med lägre kvalité bidrar du
till att skapa orättvis konkurrens på
marknaden. Detta beror på att det
lägsta budet inte kommer att kunna
förse dig med kvalitativa tjänster, vilket
kommer att leda till att företag
konkurrerar enbart i pris och inte
tjänsternas kvalitet. Det har också en
skadlig effekt för dig som beställare
eftersom det begränsar utbudet av
kvalitativa företag som du kan välja
mellan.
 Lagöverträdelser

ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER

b.2. Bruk av ”svart arbetskraft” för
att kunna minska på utgifterna. Detta
medför att de kan använda sig av
färre i personalstyrkan än avtalat.
Resultatet är att lön och sociala
kostnader ofta minskas genom att
byta till visstids- och deltidsanställning

3

http://www.coess.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Joi
nt_position_against_undeclared_work_EN.pdf
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och/eller genom att ta in
egenföretagande ”svart arbetskraft”
för att kunna kringgå kollektivavtal.
c. Respekterar inte Lag. Det finns
indikationer på att lågprisbudgivarna
nonchalerar Bevakningslagen och
andra branschrelaterade lagar för att
minska på utgifterna. Detta innebär
ofta bristande utbildning och
sjunkande kvalitet på de tjänster som
erbjuds. Överträdelser kan också ha
en negativ inverkan på Beställaren.
 Kapplöpning till botten: Att välja
utifrån lägsta bud har en skadlig effekt
på kvaliteten på de tjänster som
erbjuds eftersom låga kostnader inte
kan berättiga nödvändig utbildning
och nödvändiga arbetsvillkor för
bevakningspersonal. Som resultat blir
det en kapplöpning till botten vad
gäller kvalitet på säkerhetstjänster på
marknaden för säkerhetstjänster.
Detta innebär att du som beställare
har färre kvalitativa företag att välja
mellan och får det svårare att försäkra
att era säkerhetsmål uppnås. Valet av
lägsta bud, med låg säkerhet, bidrar
till att avsevärt försämra branschens
image i allmänhetens ögon. Det
minskar även allmänhetens positiva
uppfattning av beställaren. Därför
utvecklades denna handbok för att
hjälpa beställare att välja kvalitativa
säkerhetstjänster. God
upphandlingspraxis beskrivs också för
att vidare stödja beställare i valet av
bästa värde när det kommer det
kommer till säkerhetsföretag.

ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER

VARFÖR ÄR KVALITET VIKTIG I DEN PRIVATA
SÄKERHETSBRANSCHEN?
Det goda exemplet
Att köpa kvalitativa säkerhetstjänster är
en win-win-situation för beställaren. En
välbetald motiverad
bevakningspersonal är företagets
ansikte utåt i kontakt med kunderna,
den första personen som gäster möter
när de anländer i byggnaden/på plats.
Professionell bevakningspersonal gör sitt
jobb korrekt och förhindrar eller minskar
skadegörelse orsakad av kriminella,
olyckor, eldsvåda, etc. Till följd kan
även beställarens försäkringsutgifter
minska. Professionell
bevakningspersonal kan kommunicera
bättre med gäster eller andra personer,
även på främmande språk. Dessutom
kan professionell bevakningspersonal
jobba med teknisk utrustning.
Följaktligen uppnår beställaren sin
målsättning vad gäller att garantera
den nödvändiga säkerhetsnivån
genom att sluta kontrakt med utbildad
och motiverad extern
säkerhetspersonal. Detta säkerställer i
sin tur ett gott rykte och god avkastning
på investeringen, samt lika villkor och
rättvis konkurrens för företagen.
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Det dåliga exemplet
Däremot om beställaren inte investerar i kvalitativa säkerhetstjänster kanske
bevakningspersonalen inte är fullgott utbildade. Ett företag som har vunnit en
budgivning för att leverera säkerhetstjänster som inte är kvalitativa kan bidra till att
beställaren tar en mycket stor risk om en stor incident skulle uppstå och beställaren bli
ersättningsskyldig. Därför är det otroligt viktigt att redan från början investera i kvalitativa
säkerhetstjänster. Beställaren kan komma att behöva investera i mer
bevakningspersonal, men om detta minskar antalet stora säkerhetsrisker och utgifter för
beställaren i det långa loppet får man en ”return of investment”. Vidare information om
hur man går till väga för att välja kvalitativa säkerhetsföretag finns i kapitel 5.

ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER
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Kapitel 3 – Vad räknas som god upphandlingspraxis för
säkerhetstjänster?
Detta kapitel tillhandahåller en översikt av vad CoESS och UNI-Europa anser vara god
upphandlingspraxis för beställarebeställare av säkerhetstjänster. Detta kapitel innehåller en
lista över vad man bör GÖRA och INTE GÖRA, så som våra medlemmar har upplevt det, och
förklarar vikten av god upphandlingspraxis när man väljer den mest prisvärda leverantören.
För att vidare hjälpa köpare att definiera,
identifiera, söka efter och välja bästa
värdet avseende säkerhetsbolag, ger
detta kapitlet en överblick av vad som
utgör
god
upphandlingspraxis
för
säkerhetstjänster. När man köper andra
produkter och tjänster kan helt annan
praxis anses god. Säkerhetstjänster är
mycket speciella i det att de berör kärnan i
skydd både i den privata och den
offentliga sfären och därför kan normal
upphandlingspraxis
vara
skadlig
för
säkerhetsnivån.

affärstjänstekontexten inom och utanför
EU:s ekonomi.4

Men innan vi går in på detaljerna kring
rekommenderad upphandlingspraxis, låt
oss
titta
närmre
på
god
upphandlingsprocess som är nödvändig
för att ni som beställare ska uppnå era
slutgiltiga mål. Ett bra exempel på
upphandlingsförfarande
består
av
följande steg:

Tilldela kontrakt baserat på bästa
kvalitet/pris-förhållande. Även om priset är
viktigt rekommenderar CoESS och UNIEuropa beställare att leta efter högsta
kvalitet för de valda slutmålen och
resultaten. Genom att välja kvalitativa
tjänster kan beställare försäkra sig om att
bevakningspersonalen
är
fullgott
kvalificerade och vet hur man använder
lämplig utrustning, kommer till arbetet när
de
står
på
tjänstgöringslistan,
är
motiverade, samt känner lojalitet och
stolthet, vilket är avgörande inom
säkerhetstjänster.

 Definiera vad hög kvalitet och bästa
värde betyder för er som beställare
enligt era specifika behov.
 Välj vilka kvalitetskriterier som bäst
passar era säkerhetsbehov.
 Tillämpa de valda kvalitetskriterierna
i upphandlingen för att välja en
kvalitativ säkerhetsleverantör.
Dessutom följer en beskrivning av god
upphandlingspraxis, det vill säga vad man
ska TÄNKA PÅ och vad man ska UNDVIKA ,
enligt CoESS- och UNI-Europa-medlemmars
erfarenhet.
High Level Group för affärstjänster,
organiserad av Europeiska kommissionen,
har skrivit en slutrapport som ger en god
översikt
av
den
mer
generella
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ATT TÄNKA PÅ
 Tilldela kontrakt baserat på bästa
kvalitet/pris-förhållande.
 Gör en granskning innan,
(uppföljning)under och efter avtalets
utförande.
 Se säkerhetsföretaget som er
partner.

Vissa länder vidtar åtgärder för att
garantera att säkerhetsföretag följer
kollektivavtalen under den offentliga
upphandlingsprocessen
när
denna
involverar offentliga myndigheter inom EU
och EU-kandidatländer. Detta kan även
vara fallet i andra länder med lagstiftning
för
upphandling
av
offentliga
myndigheter.

http://www.eurosportello.eu/sites/default/files/
report_gal_1014.pdf
4
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Det slutgiltiga budet borde reflektera de
ursprungliga
kvalitetskraven.
Den
ursprungliga vikten som beställare lägger
på kvalitet borde vidhållas genom hela
processen och tydligt återspeglas i
slutresultatet, t.ex. tilldelningen av kontrakt
inom säkerhetstjänster.
En minimitröskel för kvalitetskriterier bör
begäras innan kontraktet tilldelas för att
kunna garantera att leverantören förser
den nödvändiga kvaliteten.
Gör en granskning innan och efter det att
kontrakt tilldelas: Erfarenhet visar att ibland
har inte företaget bakom det vinnande
budet kapacitet att uppfylla alla de krav
enligt vilka kontraktet tilldelades eftersom
de använder sig av svart arbetskraft . Vi
rekommenderar att beställare granskar
den valda Anbudsgivaren innan och efter
det att kontraktet tilldelas. En granskning
innebär att man kontrollerar huruvida de
uppfyller alla krav, har den nödvändiga
infrastrukturen, följer relevant lagstiftning,
respekterar kollektivavtal, betalar skatt och
sociala
avgifter,
uppfyller
tekniska
specifikationer,
etc.
Under
dessa
granskningar kan man referera tillbaka till
information tillgänglig genom de relevanta
nationella myndigheterna, fackföreningar,
polis, externa revisorer, etc. Dessutom blir
granskning ännu viktigare när det finns en
risk för lagöverträdelser och när beställare
ställer mycket komplexa krav i sitt
förfrågningsunderlag.
Säkerhetstjänsteleverantörer
är
dina
partner: På grund av tjänsternas natur, t.ex.
privatpersoner och kunders säkerhet, är
det viktigt att behandla säkerhetsföretag
som sina partners i att hitta rätt
säkerhetslösning för målen ifråga, snarare
än att söka efter det lägsta budet.
 Använd alternativa anbud endast när
det är relevant för kontraktet: Det kan
verka intressant att använda sig av
alternativa anbud för att öka och
justera produktiviteten, samt att kunna
inkludera sociala kriterier i
förfrågningsunderlaget. I sådant fall
ATT KÖPA HÖGKVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER

kan beställare be potentiella
anbudsgivare att lägga fram
alternativa anbud, exempelvis med
fokus på socialt ansvar eller innovativa
och konkurrenskraftiga lösningar.
Detta betyder att säljaren bör
etablera en uppsättning tekniska
specifikationer som utgör minimikravet
för den tjänst som köps in och som ska
appliceras på såväl det neutrala som
det alternativa anbudet.
 Överväg konkurrenspräglad dialog för
att stödja och garantera kvalitet:
Konkurrenspräglad dialog är hjälpsamt
i den kvalitativa utvärderingen av
budgivarna. Efter en dialog med
intresserade anbudsgivare kan
beställare på så sätt be dem att
skicka sina slutgiltiga anbud baserat
på lösningarna som presenterades
under dialogen. Denna procedur låter
beställaren välja den bästa
kvalitet/pris-relationen och är en god
praxis för att köpa säkerhetstjänster. I
EU-lagstiftningen om offentlig
upphandling inkluderas delar om hur
konkurrenspräglad dialog utformas.

UNDVIK
 Anta inte onormalt låga anbud
 Gå inte in i något som är onödigt
komplicerat eller olagligt
 Lås inte priset under hela
avtalsperioden
 Tillåt inte e-auktioner
 Omförhandla eller begär inte nya
anbud efter det att prisofferter har
lämnats.
Onormalt låga bud: Enligt EU:s regler för
offentlig upphandling (artikel 69), måste
offentliga upphandlare om de anser att
ett anbud är onormalt lågt begära en
förklaring innan de kan avvisa anbudet.
Samma lagstiftning, i artikel 69, föreskriver
att dessa förklaringar även kan hänvisa till
(bland
ett
flertal
faktorer)att
en
upphandlande myndighet vidare ska
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förkasta en leverantörs anbud om den
finner att priset är onormalt lågt och detta
beror på att anbudet inte överensstämmer
med tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga
skyldigheter.
Dessa
bestämmelser borde ses som inspiration för
alla beställare av säkerhetstjänster, oavsett
om de tillhör den privata eller offentliga
sektorn. Beställare bör avvisa budet om
anledningen för det onormalt låga budet
är att arbetsrätt/kollektivavtal inte efterföljs
eller om anledningen inte kan motiveras
på ett tillfredsställande sätt. När priserna är
onormalt låga betyder det också att
företaget inte kan köpa in rätt utrustning
för att kunna garantera den nödvändiga
säkerhetsnivån, etc.
Onödigt komplexa eller olagliga krav i
förfrågningsunderlaget: Erfarenhet visar att
för vissa upphandlingar ställer beställare
komplexa krav som ska uppfyllas, så som
en bestämd insatstid , vilket inte kan
garanteras
av
något
privat
säkerhetsbolag.
Vad
gäller
olagliga
omständigheter
specificerar
vissa
upphandlingar
att
bakgrundskontroll/lämplighetsprövning
skall utföras av kunden, vilket är olagligt i
många länder enligt nationell privat
säkerhetslagstiftning
där
det
är
obligatoriskt
för
staten
att
utföra
bakgrundskontroller/lämplighetsprövningar
. Beställaren ber
säkerhetsföretag att
utföra uppgifter som är förbjudna enligt
lag. . Begära att onödigt komplexa krav
ska uppfyllas när de flesta privata
säkerhetsföretag redan från början vet att
de inte kan uppfylla dem. När komplexa
eller olagliga krav inkluderas borde
Anbudsgivare flagga för den potentiella
beställaren redan från början. Det finns då
en
möjlighet
att
korrigera
upphandlingskraven utan påföljder i
dialogen med alla parter involverade i
anbudsförfarandet.
Slutligen
måste
säkerhetsföretag och beställare arbeta i
dialog med varandra för att kunna
garantera att alla specifikationer uppfyller
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lagstiftade krav och att man undviker
komplexa orealistiska krav.
I vissa fall inkluderar beställare påföljder
relaterade till komplexa krav i sina
upphandlingar. Ofta är dessa krav
omöjliga för ett
säkerhetsföretag att
uppfylla. Det visar sig då att kunderna i
sina komplexa krav inkluderar påföljder, så
som viten. . Istället för att ha påföljder i
relation till komplexa krav hade ett mer
produktivt
tillvägagångssätt,
för
att
garantera kvalitet, varit att införa en bonus
för god prestanda. Slutligen, kunder med
komplexa eller olagliga krav som inget
säkerhetsföretag kan uppfylla, håller också
inne betalning för tjänster eller betalar
enbart en del eftersom de anser att
kontraktet inte är uppfyllt. Detta förfarande
bör undvikas.
Fasta priser: Säkerhetsföretag har erfarit
upphandlingar där fasta priser krävs, vilket
tvingar dem att behålla samma pris
genom hela avtalstiden, vilket i vissa fall
kan vara en
mycket lång period.
Dessutom är i vissa upphandlingar en del
av priset fast, t.ex. genom att avtala vad
en säkerhetsvakt ska kosta. När det gäller
säkerhetstjänster
bör
man
bevara
möjligheten att anpassa priserna. Detta
beror på att faktorer så som lagändringar
som kräver ytterligare investeringar, nya
kollektiva avtal, indexreglering av löner
och
inflation
alla
påverkar
säkerhetstjänsternas pris. Genom att sätta
fasta
priser
som
obligatoriska
i
förfrågningsunderlag
och/eller
avtal
tvingar
man
därför
ofta
privata
säkerhetsföretag att kompromissa vad
gäller en eller flera av de ovannämnda
punkterna, vilket resulterar i lågkvalitativa
tjänster, t.ex. ouppfyllda avtal eller
incidenter p.g.a. otillräcklig säkerhet. Det
kan också innebära en ökad risk för
beställaren att möta konflikter i form av
strejk om möjligheten att anpassa priserna
inte finns med i avtalen från början.
E-auktion: Erfarenhet visar att e-auktioner
ofta används för att köra priserna i botten
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för att ge det lägsta budet. När det gäller
säkerhetstjänster, då skydd och säkerhet är
verksamhetens kärna, är inte e-auktion ett
passande
verktyg,
särskilt
om
det
underliggande målet är att sänka priserna.
Det
kan
vara
ett
passande
tillvägagångssätt enbart när kvalitet är väl
definierat genom hela proceduren.
Att begära nya anbud eller omförhandla
efter det att prisofferter har givits: Många
säkerhetsföretag har upplevt fall då
beställaren gör en ny upphandling för att
sänka priserna, efter det att anbud har
lämnats in enligt den ursprungliga
upphandlingsinformationen
med
tillhörande
prisuppskattning.
Detta
tillvägagångssätt bör inte användas för
säkerhetstjänster eftersom det äventyrar
privatpersoners och kunders säkerhet. I vår
bransch är det tillrådligt att beställare ber
om bästa pris redan från början och inte
som del av en utdragen procedur
eftersom detta enbart leder till sänkt
kvalitet.
Förövrigt
har
säkerhetsbranschens
erfarenhet av förhandlingsprocessen inte
varit positiv. Under senare tid har
tilldelningsproceduren i upphandlingar av
säkerhetstjänster, efter urvalsprocessen,
bestått av olika stadier av förhandlingar i
vilka beställarna förhandlar med de olika
anbudsgivarna utifrån lägsta pris. Detta
tillvägagångssätt underminerar tjänsternas
kvalitet och bör undvikas.
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Kapitel 4 – Offentlig upphandling för säkerhetstjänster – Europeisk
lagstiftning
Europeiska unionen har utvecklat ett omfattande lagramverk för offentlig upphandling. Det
huvudsakliga verktyget är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 februari 2014
om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, s. 65.
Det
anger
reglerna
för
offentlig
upphandling
i
Europeiska
unionen.
Reglerna innefattar procedurtyper, samt
uteslutnings-, val- och tilldelningskriterier
som
offentliga
upphandlare
(”upphandlande myndigheter”) borde
följa. EU:s lagramverk bestämmer dock
inte över privata beställares upphandling;
de senare har friheten att själva välja de
kriterier de finner lämpliga för avtalet. Icke
desto mindre uppmuntrar CoESS och UNIEuropa beställare att låta sig inspireras av
EU:s lagstiftning och hålla den i åtanke
under sin upphandlingsprocess. Vidare har
EU:s lagstiftning inspirerat många icke-EUländer hitintills inom ett stort antal
områden. Därför råder CoESS och UNIEuropa icke-EU-länder att också använda
den och låta sig inspireras både när det
gäller offentlig och privat upphandling. Sist
men inte minst: länder som kandiderar till
EU-medlemskap måste som del av deras
förhandling approximera eller anta samma
lagstiftning som Europeiska unionen. Därför
är EU:s regler för offentlig upphandling
relevanta för EU-kandidatländer och
kommer att bli del av deras nationella
lagstiftning.
Som allmän princip ålägger EU:s regler, i
artikel 18(2), Anbudsgivare, t.ex. företag
och organisationer, att följa de tillämpliga
skyldigheterna inom miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i
unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal
eller i internationella miljö-, social- och
arbetsrättsliga bestämmelser5. Detta är
obligatoriskt
även
när
det
gäller
En ingående lista finns i bilaga X till direktivet
2014/24/EU.
5
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underleverantörskontrakt,
då
Anbudsgivaren som lägger ut tjänster hos
underleverantörer måste garantera att
ovanstående lagstiftning och kollektivavtal
efterföljs av underleverantören.
Bevakningsavtal på mer än 750 000 EUR
Som nämndes ovan, för säkerhetstjänster
listade i bilaga XIV vars värde innebär att
bevakningsavtalet
är lika med eller
överstiger 750 000 EUR fastställer Europeiska
unionen enbart krav för tilldelningskriterier6 i
artikel 76. Detta tröskelvärde innefattar alla
delar i ett avtal som av olika skäl har
separerats i olika delar och beräknas över
hela avtalsperioden så som den har
definierats i förfrågningsunderlaget7.
Följande säkerhetstjänster listas i bilaga
XIV: undersöknings- och säkerhetstjänster,
säkerhetstjänster, larmövervakningstjänster,
vakttjänster,
övervakningstjänster,
eftersökning, uppspårning av försvunna,
patrullering,
utfärdande
av
id-kort,
utredning och detektivtjänster, grafologi,
avfallsanalys. För säkerhetstjänster som inte
listas i bilaga XIV gäller EU-lagstiftningens
allmänna
bestämmelser,
d.v.s.
inte
tilldelningskriterierna som specificeras i
Tilldelningskriterier bedömer vilka meriter det
individuella anbudet har baserat på hur väl det
uppfyller upphandlingsspecifikationerna.sk
6

För offentliga tjänstekontrakt där det inte anges
något totalpris, ska det uppskattade kontraktsvärdet
beräknas utifrån följande värde: a) För kontrakt på
bestämd tid som uppgår till högst 48 månader: det
totala värdet under hela kontraktstiden. b) För
kontrakt på obestämd tid eller kontrakt med mer än
48 månaders löptid: månadsvärdet multiplicerat med
48. (artikel 5.14).
7
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artikel 76, men väl uteslutnings- (artikel 57),
samt
urvals(artikel
58)
och
tilldelningskriterierna (artikel 67) (för mer
information, se nedan).
Som nämndes ovan, för säkerhetstjänster
listade i bilaga XIV vars värde är lika med
eller överstiger 750 000 EUR fastställer
Europeiska unionen enbart krav för
tilldelningskriterier i artikel 76.
Artikel 76 kräver att medlemsstaterna ska
införa nationella regler för tilldelning av
kontrakt för att se till att de upphandlande
myndigheterna följer principerna om
öppenhet
och
likabehandling
av
ekonomiska aktörer. Medlemsstaterna kan
själva fastställa vilka förfaranderegler som
är tillämpliga så länge dessa regler gör det
möjligt
för
de
upphandlande
myndigheterna att ta hänsyn till de
särskilda egenskaperna för tjänsterna i
fråga.
EU:s lagstiftning pekar i artikel 76 på att
Medlemsstaterna ska se till att de
upphandlande myndigheterna beaktar
behovet av att garantera tjänsternas
kvalitet,
kontinuitet,
åtkomlighet,
överkomlighet,
tillgänglighet
och
omfattning för tjänsterna, samt innovation.
Medlemsstaterna får också föreskriva att
valet av tjänsteleverantör ska göras på
grundval av det anbud som har det bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet med
hänsyn till kvalitets- och hållbarhetskriterier
för säkerhetstjänster. Alla ovannämnda
beståndsdelar som definierar budgivarnas
kvalitet och väljer den bästa pris/kvalitetration är valfria enligt EU:s lagstiftning.
Dessutom har medlemsländer enligt artikel
76
friheten
att
avgöra
vilka
förfaranderegler som skall gälla i den
nationella lagstiftningen för upphandling
av säkerhetstjänster vars värde är lika med
eller överstiger 750 000 EUR, under
förutsättning att dessa regler tillåter
beställare
att
ta
hänsyn
till
de
upphandlade tjänsternas egenskaper och
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att
transparensprincipen
likabehandling efterföljs.
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och

Därtill, som beskrivs i skäl 114, borde EU:s
medlemsländer sträva efter förenkling och
att lindra beställares och Anbudsgivares
administrationsbörda. På så sätt kan de
tillämpa de allmänna reglerna på
tjänstavtal som inte omfattas av det
specifika regelverket som beskrivs i
artiklarna 74-77.
Detta i praktiken innebär att EU:s
medlemsstater kan välja att införa
uteslutnings- och urvalskriterierna från EU:s
offentliga
upphandlingsregler
i
sin
nationella
lagstiftning
beträffande
säkerhetstjänster.
Uteslutningskriterier definierar vilken typ av
företag som automatiskt ska uteslutas från
upphandlingen. Artikel 57 i EU:s offentliga
upphandlingsregler ger en fullständig lista
över uteslutningskriterier som delas upp i
obligatoriska och valfria kriterier.
Obligatoriska
uteslutningskriterier:
deltagande i en kriminell organisation,
bestickning, bedrägeri, terroristbrott eller
brott
med
anknytning
till
terroristverksamhet,
penningtvätt
eller
finansiering av terrorism, barnarbete och
andra former av människohandel, samt
brott mot betalningsskyldighet gällande
skatt och socialförsäkringsavgifter8,
Frivilliga
exkluderingskriterier:
EU,
internationella och nationella miljö-, socialoch arbetsmarknadslagstiftningar samt
kollektivavtal inte uppfylls, sociala och
arbetsmässiga
villkor
respekteras
ej,
konkurs
eller
insolvenseller
likvidationsförfarande, allvarliga
fel i
yrkesutövningen, som gör att dennes
redbarhet
kan
ifrågasättas,
Då detta har fastställts genom ett val med slutgiltig
och bindande verkan. Brott mot betalningsskyldighet
gällande skatter och sociala avgifter som (ännu) inte
har fastställts kan användas som en valfri
uteslutningsanledning.
8
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överenskommelser med andra ekonomiska
aktörer som syftar till att snedvrida
konkurrensen, intressekonflikt, allvarliga
eller ihållande brister i fullgörandet av
något materiellt krav enligt ett tidigare
offentligt kontrakt, otillbörlig påverkan av
den
upphandlande
myndighetens
beslutfattningsprocess.
Urvalskriterier specificerar minimikraven
för Anbudsgivare som blir inbjudna till
budgivningen. Artikel 58 i EU:s offentliga
upphandlingsregler
beskriver
de
huvudsakliga urvalskriterierna, vilka delas
upp i tre huvudsakliga grupper:
1. Behörighet
att
utöva
yrkesverksamheten i fråga: Detta kan
inkludera kravet att Anbudsgivare ska vara
anslutna till ett av de yrkes- eller
branschregister
som
finns
i
den
medlemsstat där de är etablerade. Under
upphandling av tjänster kan det vara
nödvändigt för en Anbudsgivare att ha ett
särskilt tillstånd eller vara medlem i en
särskild organisation för att kunna
tillhandahålla tjänsten i fråga i sin
medlemsstat.
2.
Ekonomisk och finansiell ställning:
Beställare kan kräva av Anbudsgivare att
de har en viss minsta årsomsättning,
inklusive en minsta omsättning inom det
område som omfattas av kontraktet9.
Dessutom
får
den
upphandlande
myndigheten kräva att de ekonomiska
aktörerna tillhandahåller information om
sina bokslut som visar kvoten mellan
exempelvis tillgångar och skulder. Den får
också kräva en lämplig nivå på
ansvarsförsäkringen för verksamheten.
3.
Teknisk och yrkesmässig kapacitet:
När det gäller teknisk och yrkesmässig
kapacitet
får
den
upphandlande
När det gäller avtal som omfattas av alla de
fastställda
reglerna
får,
som
regel,
inte
minimumomsättningen överstiga två gånger avtalets
uppskattade värde.
9
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myndigheten ställa krav för att se till att de
ekonomiska aktörerna förfogar över
nödvändiga personalresurser, tekniska
resurser och den erfarenhet som krävs för
att fullgöra kontraktet enligt en lämplig
kvalitetsstandard. Detta kan inkludera:
 Tillräcklig erfarenhet, som visas med
lämpliga referenser från tidigare
fullgjorda kontrakt (exempelvis en lista
över tidigare utfört arbete under som
längst de senaste fem åren, åtföljd av
certifikat/intyg för de viktigaste
arbetena som påvisar att arbetet har
slutförts på ett tillfredsställande sätt). Ett
annat sätt att påvisa teknisk och
professionell förmåga är att visa upp
utbildnings- och professionella
kvalifikationer tillhörande antingen
Anbudsgivaren, leverantören eller
ledningspersonal, förutsatt de inte
utvärderas som ett tilldelningskriterium.
 Vid upphandling av utrustning som
kräver kompletterande monterings- eller
installationsarbeten, tjänster eller
byggentreprenader får en ekonomisk
aktörs yrkesmässiga kapacitet att
tillhandahålla tjänsterna eller utföra
installationen eller byggentreprenaden
bedömas på grundval av
yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet
och tillförlitlighet.
Därvid, med förenkling och borttagning av
administrativ börda i åtanke, kan EU:s
medlemsstater välja att använda sig av de
allmänna
tilldelningskriterierna
som
omnämns i artikel 67. Artikel 67 uppger att
offentliga myndigheter ska tilldela avtal
utifrån det mest ekonomiskt fördelaktiga
anbudet.
Det
ekonomiskt
mest
fördelaktiga budet skall fastställas utifrån
(a) priset eller (b) en beräkning av
livscykelkostnaderna beskrivna i artikel 68
och kan (c) innefatta det bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet vilket
ska bedömas på grundval av kriterier
såsom
kvalitetsaspekter,
miljöaspekter
och/eller sociala aspekter. Sådana kriterier
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kan
omfatta
till
exempel
kvalitet,
inbegripet tekniska fördelar, organisation
av samt kvalifikationer och erfarenheter
hos den personal som utses att verkställa
kontraktet, om kvaliteten på den personal
som utsetts på ett betydande sätt kan
påverka nivån på kontraktets fullgörande.
Kostnadselementet kan också ha formen
av ett fast pris eller en fast kostnad där de
ekonomiska aktörerna enbart konkurrerar i
fråga
om
kvalitetskriterier.
Medlemsstaterna får föreskriva att de
upphandlande myndigheterna inte får
använda enbart priset eller kostnaden som
det enda tilldelningskriteriet.
Slutligen,
EU:s
regler
for
offentlig
upphandling kan även i artikel 69 ge
vägledning i proceduren när det gäller att
handskas med onormalt låga anbud. Om
ett onormalt anbud läggs fram skall
beställare begära att de ekonomiska
aktörerna lämnar förklaringar om de priser
eller kostnader som föreslås i anbudet.
Förklaringarna som krävs kan i synnerhet
tänkas avse skyldigheterna som avses i
artikel 18(2), t.ex. tillämpliga miljö-, socialoch arbetsrättsliga skyldigheter.
Bevakningsavtal som understiger 750
000 EUR

När det gäller kontrakt under tröskelvärdet
motsvarande 750 000 EUR i mervärdesskatt
(moms) på nettopriset är medlemsstater
fria
att
frivilligt
applicera
de
förfaranderegler som de finner lämpliga för
säkerhetstjänster.
Således
kan
EU:s
medlemsstater
välja
att
applicera
uteslutnings- (artikel 57), urvals- (artikel 58)
och allmänna tilldelningskriterier (artikel 67)
till alla privata säkerhetsavtal, oavsett om
de ingår i listan i bilaga XIV eller ej, under
tröskelvärdet motsvarande 750 000 EUR i
mervärdesskatt (moms) på nettopriset.
För
mer
information
om
förfarandereglerna, inklusive uteslutnings-
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(artikel 57), urvals- (artikel 58) och
allmänna tilldelningskriterier (artikel 67)
vänligen se avsnittet ovan.
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Exempel på goda förfrågningsunderlag
En upphandlande myndighet använder
som urvalskriterium för privata
säkerhetstjänster bifogandet av en
utbildningsplan för att kunna bedöma
budgivarens kompetenser och
professionella kvalifikationer. Beställaren
ber budgivaren att bifoga information om
hur de ska utbildas och hur det
planeringsmässigt ser ut avseende
utförandet av den avtalade tjänsten. .
Dessutom skall information kring
utbildningsmetodik, -plats och -innehåll,
samt praktiska övningar, kurslängd och
lärarnas kvalifikationer bifogas.
Budgivarna måste förbinda sig att
genomföra denna utbildning för alla de
som kommer att utföra det avtalade
arbetet samt bifoga ett detaljerat
schema över utbildningen som en del av
budet. Schemat måste specificera
antalet utbildningstimmar och antalet
medarbetare som ska delta vid varje
utbildningstillfälle.
Dessutom efterfrågas ett
utbildningsprogram för att garantera
tjänsternas kvalitet som ytterligare ett
urvalskriterium. Programmet skulle kunna
innehålla följande: inspektionssystem,
kvalitetskontroll för tjänster,
kvalitetscertifikat för tjänster särskilt för de
tjänster som upphandlingen gäller,
lojalitetsplan, värdegrund eller liknande
för anställda för att främja stabil och
motiverad personal,
medarbetarundersökning,
kundtillfredsställelseundersökning, svarstid
om förstärkning behöver tillkallas eller för
att försäkra vikarier om personal saknas,
interna och externa granskningar
gällande kvalitetskontroll för tjänster och
implementering av dataskyddslagar.
Andra beståndsdelar kan också
övervägas, t.ex urvalskriterier för personal,
avdelningschefer eller mellanchefernas
CV, kvalitetskontrollstatistik eller
kvalitetskontrollfrekvens.
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Frågeställning: Upphandlingstyp: offentlig eller privat?
Upphandling inom Europeiska unionen (EU)/EUkandidatländer

Internationell (icke-EU) upphandling

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Europeiska unionen:

Internationellt (icke-EU):

Offentliga avtal till ett värde av 750 000 EUR eller
mer Om ni har ert säte i Europeiska unionen och
överväger
offentlig
upphandling/offentliga
serviceavtal är EU-lagstiftningen tillämplig för
avtal med ett värde motsvarande 750 000 EUR
eller mer.

Om ni har ert säte utanför Europeiska unionen
är EU:s lagstiftning inte tillämplig för offentlig
upphandling. Men den kan vara en
inspirationskälla för er regering. Det kan finnas
nationella regler som är tillämpliga för offentlig
upphandling i ert land.

Offentliga avtal till ett värde som understiger
750 000 EUR. Om ni har ert säte i Europeiska
unionen
och
överväger
offentlig
upphandling/offentliga serviceavtal är EUlagstiftningen tillämplig för avtal med ett värde
motsvarande 750 000 EUR eller mindre..
Nationell lagstiftning kan dock vara tillämplig för
sådana avtal.
EU-kandidatländer:
Om ni har ert säte i något av de länder som
kandiderar till medlemskap i Europeiska unionen
är ert land inom en utsatt tid skyldigt att närma
sig EU:s lagstiftning kring offentlig upphandling x
(se nästa kapitel). Därför kommer EU:s regler
rörande offentliga avtal till ett värde av 750 000
EUR eller mer att vara tillämpliga i sinom tid.

Privat upphandling

Privat upphandling

Om ni har ert säte i ett av EU:s medlemsländer
eller i ett land som kandiderar till EUmedlemskap och ni överväger anbud från
privata företag är inte EU:s lagstiftning tillämplig.
Nationell lagstiftning kan dock vara tillämplig för
sådana avtal eller så kan EU:s lagstiftning
användas som inspirationskälla.

Internationell (icke-EU): Om ni har ert säte
utanför Europeiska unionen är EU:s lagstiftning
inte tillämplig för privat upphandling. Men den
kan vara en inspirationskälla för er regering. Det
kan finnas nationella regler som är tillämpliga
för offentlig upphandling i ert land.

ATT KÖPA KVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER
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Kapitel 4 – Offentlig upphandling för privata säkerhetstjänster – Europeisk lagstiftning
TRESTEGSMODELL AV ANBUDSFÖRFARANDET

STEG 1 – UTESLUTNINGSKRITERIER
I detta steg kommer beställare att använda sig av vissa kriterier för att utesluta
vissa privata säkerhetsföretag från anbudsprocessen. Dessa kriterier varierar
beroende på om det gäller offentlig eller privat upphandling, men de används
som ett filter för att utesluta företag.
Om de används på rätt sätt kommer vissa lågkvalitativa privata säkerhetsföretag
att uteslutas ur processen automatiskt i det här skedet.
Automatisk uteslutning
från upphandlingen.

STEG 2 – URVALSKRITERIER
I detta steg väljer beställarna det mest prisvärda säkerhetsföretaget som möter
deras mål och behov. Beställarna kommer att använda sig av olika kriterier för
att välja vad de anser vara det mest prisvärda företaget.
Det som är viktigt när man överväger urvalskriterier är att fokusera sig på att välja
ett kvalitativt privat säkerhetsföretag. Mer information om kvalitetskriterier finns i
kapitel 5.
Val av företag att inkludera i
upphandlingen.

STEG 3 – TILLDELNINGSKRITERIER
I detta steg bedöms budgivarurvalet utifrån tilldelningskriterier och de krav som
angavs i förfrågningsunderlaget.
När det gäller privata säkerhetstjänster bör avtal tilldelas utifrån bästa
kvalitet/pris-relation. Mer information om kvalitetskriterier finns i kapitel 5.
Val av företag utifrån bästa
kvalitet/pris-ratio
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Kapitel 5 – Hur väljer man kvalitetskriterier för köp av säkerhetstjänster?
Detta kapitel strävar efter att hjälpa beställare att identifiera kvalitetskriterier för
säkerhetstjänster. Således går kapitlet in på detaljer kring kvalitetskriterier som avser vakter,
uppdraget, operativ ledning, infrastruktur och det privata säkerhetsföretaget som
Anbudsgivare.
Kapitlet har som syfte att hjälpa alla som
söker vägledning i hur man går till väga för
att köpa säkerhetstjänster och att
definiera rätt kriterier för att hitta
kvalitativa privata säkerhetsleverantörer.
Kapitlet innehåller både urvals- och
tilldelningskriterier eftersom båda dessa
kategorier
spelar
nyckelroller
i
upphandlingar för att kunna identifiera det
bästa budet med rätt balans mellan pris
och kvalitet10.

behov.
Därför
rekommenderas
alla
beställare starkt att tillämpa uteslutnings-,
urvals- och tilldelningskriterier som en del
av en god upphandlingsprocess. Sist men
inte minst, när det rör komplexa
upphandlingar som omfattar flera partier
och avtal är det viktigt att beställare
utvecklar ett förfarande i vilket det är
tydligt vilka kvalitetskriterier som bör
tillämpas på vilket avtal för att försäkra att
det bästa budet för varje tjänst blir valt.

För offentliga upphandlare med säte inom
EU, i ett EU-kandidatland eller utanför EU
kan
uteslutnings-,
urvalsoch
tilldelningskriterier
omfattas
av
EU:s,
nationell
eller
regional
upphandlingslagstiftning.
För
mer
information kring offentlig upphandling
inom EU eller i EU-kandidatländer, vänligen
se kapitel 4.

1. Introduktion

Även om privata upphandlare har större
frihet att upprätta egna kriterier för att
identifiera kvalitativa bud bör inspiration
tas från EU:s lagramverk för offentlig
upphandling.
Ytterligare
riktlinjer
anpassade för offentliga myndigheter, så
som ”Buying Social Guide” 11 framtagen
av Europeiska kommissionen kan vara
nyttig inspiration för privata upphandlare.
Upphandlingens utformning spelar en
nyckelroll
i
att
finna
kvalitativa
säkerhetsföretag som möter beställarens
För mer information se prisvärdhetsrutan under
Syften och mål.
10

Även ”Socialt ansvarsfull upphandling - En
handledning
till
sociala
hänsyn
i
offentlig
upphandling”, utgiven av Europeiska kommissionens
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och
lika möjligheter, kan vara lika inspirerade för privata
upphandlare som den är för offentliga.
11
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Kvaliteten på de säkerhetstjänster som
tillhandahålls beror på ett antal centrala
faktorer. Även om säkerhetspersonalens
förmågor, färdigheter och motivation är
viktiga
faktorer
måste
också
backofficesupporten ge vakterna adekvat
stöd så att de kan fokusera sig på sin tjänst.
De tekniska, operativa och personella
resurserna, samt infrastrukturen som är
tillgänglig för säkerhetspersonalen är av
lika
stor
betydelse.
Det
privata
säkerhetsföretagets personal avsett för att
hantera avtalet är under avtalsperioden
länken
mellan
beställaren
och
Anbudsgivaren. Som daglig kontakt under
avtalsperioden
är
kvalité
och
avtalshanteringen
mycket relevant för
beställarens belåtenhet.
Kvalitetskriterier kan tillämpas i fem olika
avtalsaspekter:
 Bevakningspersonal
 Avtalshantering
 Uppdraget
 Utrustning, Teknik, Infrastruktur
 Säkerhetsföretaget
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Det bör understrykas att beställare som
önskar använda sig av något (eller alla) av
kvalitetskriterierna bör presentera dem
tydligt i förfrågningsunderlaget.
Kvalitetskriterier bör anges så tydligt som
möjligt för dem som de skall tillämpas på.
Exempelvis bör det anges huruvida de
tillämpas enbart på Anbudsgivaren eller
på
alla
underleverantörer,
egenföretagande och visstidsanställda
som omfattas av Anbudsgivarens anbud,
vilket rekommenderas. Beställare bör alltid
utforma kvalitetskriterierna på ett öppet
och icke-diskriminerande sätt.
Säkerhetstjänster utlagda på
entreprenad:
Det har blivit vanligare bland
säkerhetsföretag på senare år att lägga
ut säkerhetstjänster på entreprenad hos
andra företag. I vissa fall kan det vara
nödvändigt att lägga ut delar av
tjänsterna (korttidsuppdrag, specifika
uppdrag). Beställare bör dock vara
uppmärksamma och försäkra sig att
underleverantörer inte används enbart
för att kunna ge ett lägre bud eller
kringgå de kvalitetskriterier som beskrivs
i detta kapitel. Därför bör alla
kvalitetskriterierna även tillämpas på
bevakningspersonal med
underleverantörsavtal.

Egenföretagande privat
säkerhetspersonal
I enstaka fall deklareras
underleverantörer av privata
säkerhetstjänster felaktigt som
egenföretagare, även om den privata
säkerhetspersonalen utför
yrkesverksamhet åt en arbetsgivare.
Detta är olagligt i vissa länder eftersom
dess syfte enbart är att kringgå
socialförsäkringsbestämmelser och
beställarens kvalitetskriterier.
Alla kvalitetskriterier bör tillämpas lika på
såväl den privata säkerhetsvakten som
på en underleverantör, även om denne
är ett bemanningsföretag. Ansvaret bör
ligga hos det budgivande företaget,
oberoende av underleverantörsavtal.

2. Bevakningspersonal
Säkerhet och bakgrundskontroll ,
lämplighetsprövning , urval, rekrytering
Kvalitativa Anbudsgivare bör ha en
dokumenterad process för hur de
identifierar, väljer och rekryterar personal. I
de flesta europeiska länder finns det en
nationell lagstiftning som kräver att
operativ och ledande personal genomgår
prövning och bakgrundskontroller utförda
av
nationella auktoriteter/myndigheter.
Därför bör säkerhetsföretag enbart välja
och rekrytera personal som har blivit
ordentligt kontrollerade och prövade.
Identifierings-,
urvalsoch
rekryteringsförfarandena
inom
ett
p
säkerhetsföretag bör implementeras av
specialiserad
och
lämpligt
utbildad
personal eller t.ex. en rekryteringskonsult..
Detta
garanterar
att
all
bevakningspersonal
som förses av
entreprenören möter den standard som
det budgivande företaget själv tillämpar.
I de länder där bakgrundskontroller och
lämplighetsprövning
för all operativ
personal är krav enligt lag är detta en
försäkran om att personalen som tillsätts
inte finns i polisens belastningsregister och,
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om det är relevant, att de saknar skulder
som kan påverka deras tjänsteutövning.
Vissa europeiska standarder kring luftfartsoch flygplatssäkerhet ger en god överblick
av vilka beståndsdelar man bör finna i
strikta
bakgrundskontrolleroch
lämplighetsprövningar
.
Dessa
kan
användas som riktlinjer i alla andra
bevakningsverksamheter
En annan indikation att en privat
ekonomisk aktör håller hög kvalitet är
dennes
sociala
hänsyn
under
rekryteringsprocessen, t.ex.:
 Främjande av sysselsättning för
ungdomar
 Främjande av god könsfördelning
 Mångfaldspolicy för integrering av
socialt missgynnade grupper, så som
etniska och religiösa minoriteter.
 Integrering av handikappad
personal om och när så möjligt12.
Om ett avtal kräver att ett stort antal
bevakningspersonal
rekryteras
bör
Anbudsgivare visa sin kapacitet för att
anställa ytterligare personal till samma
standard och med samma sociala
skyddsnät som befintliga medarbetare13.
Bevakningspersonalens
förmågor

färdigheter

och

De flesta europeiska länder kräver
obligatorisk grundutbildning för vakter för
att alla individer som vill jobba som
bevakningspersonal
ska få uppnå en
lägsta
färdighetsnivå14.
Bevakningspersonal ska genomgå en
grundutbildning . Detta bör tydliggöras i
kvalitetskriterierna.

Även ”Socialt ansvarsfull upphandling - En
handledning
till
sociala
hänsyn
i
offentlig
upphandling”, utgiven av Europeiska kommissionens
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och
lika möjligheter, kan vara lika inspirerade för privata
upphandlare som den är för offentliga.
13 Se rutan om vakter med underleverantörsavtal och
vakter som egenföretagare
14 När det gäller offentlig upphandling i EU eller i EU:s
kandidatländer anses teknisk och professionell
kapacitet vara ett urvalskriterium.
12
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Som del av kvalitetskriterierna bör
förfrågningsunderlaget ställa krav på
vidareutbildning
och
regelbundna
repetitionskurser( vilket enligt svensk lag
regleras genom regelverk) Bevis på intern
vidareutbildningspolicy
och
vidareutbildningsplaner
för
bevakningspersonal
och/eller
förekomsten av utbildningsanläggningar
och dessas kvalitet kan indikera huruvida
det budgivande företaget tar personalens
färdigheter och kvalifikationer på allvar
och anammar en filosofi som värderar
personalens
egenutveckling
och
personalinvesteringar. En läroplan, ett
schema eller utbildningsmoduler kan visa
på att en intern utbildningspolicy eller ett
internt utbildningsschema implementeras.
Dessutom bör ytterligare användbara och
relevanta
färdigheter
beskrivas
i
förfrågningsunderlaget
(exempelvis
språkkunskaper, körkort,).
Bevakningspersonal som får kontinuerlig
utbildning uppvisar bättre motivation och
engagemang. Utbildningsprogram bör
också vara kopplade till en tydlig
karriärstruktur inom
säkerhetsföretaget,
med möjlighet för befordran både i
stigande rang och i sidled. Detta indikerar
även
bättre
motivationsnivåer
och
slutligen mer högkvalitativ service.
Beroende
på
de
efterfrågade
säkerhetstjänsterna kan beställare begära
bevis på ytterligare kunskaper och
förmågor, så som språkkunskap eller andra
förmågor som är relevanta för avtalet.
Dessa krav måste uppges tydligt i
förfrågningsunderlaget.
Erfarenhet
En annan viktig beståndsdel för att bättre
förstå
vilka
kvalifikationer
bevakningspersonalen sitter inne med är
vilken
erfarenhet
de
utvalda
medarbetarna har15. Beställare kan, särskilt
när
det
gäller
mycket
känsliga
säkerhetstjänster (exempelvis skyddsobjekt
Detta är också ett urvalskriterium för offentlig
upphandling i EU eller i EU:s kandidatländer.
15
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), kräva intyg på
att den tillsatta
bevakningspersonalen har erfarenhet av
att arbeta i liknande miljöer. På vissa
högriskplatser, så som t ex ambassader
och kärnkraftverk, kan den potentiella
beställaren insistera på att erhålla CV:n för
all tillsatt operativ bevakningspersonal . I
andra fall kan det vara tillräckligt att ta
emot information om hur många år i
medel som bevakningspersonalen
har
varit anställda och utfört liknande
uppdrag.

efterföljs. 16. Finns det inget kollektivavtal
bör tjänstgöringslistor användas som
indikator för hur långa arbetstimmar och
arbetsskift man använder sig av.
Ett kvalitativt säkerhetsföretag bör kunna
tydligt påvisa att alla anställda omfattas
av
en
ansvarsförsäkring,
inklusive
ledningen, som täcker alla aktiviteter som
beställaren söker. Detta måste inkludera
hantering av utrustning och vapen, när så
tillämpligt.

Ytterligare
vidimering
att
bevakningspersonal
har deltagit i
uppdrag
tillsammans med offentliga
myndigheter (t.ex. polis, räddningstjänst)
kan
vidare
indikera
att
bevakningspersonalen är mycket erfarna i
samarbete med myndigheter. .
Anställningsvillkor
Vanligtvis finns det en koppling mellan en
transparent och tydlig lönestruktur och
anställningen
av
erfaren
bevakningspersonal . Om det budgivande
företaget kan påvisa att de använder sig
av en rättvis och transparent lönestruktur
är det mer troligt att personalen är
motiverad och nöjd med sin anställning,
vilket slutligen återspeglas i deras arbete .
Därför bör det finnas en
regelbunden
granskning av löner, befordringar och
utbildningskrav. En
kvalitativ aktör bör
uppmuntra karriärutveckling och vinner
även på att investera i utbildning och
ledarskap. .
Särskilt de Anbudsgivare som anställer ett
stort antal vakter bör ha en upprättad rutin
för klagomål, förslag och feedback från
personalen.
Detta kan även göras genom att tillsätta
en talesperson på vars ansvar det ligger
att samla in och vidarebefordra klagomål
från personalen
till ledningen. Vissa
Anbudsgivare kan också ha en utsedd
jämlikhetsansvarig i direktkontakt med
företagets ledning.
Budgivarna bör kunna tydligt påvisa att
kollektivavtal och nationell arbetsrätt
ATT KÖPA HÖGKVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER

I artikel 18,2. Att efterfölja nationell arbetsrätt och
kollektivavtal är en enligt EU:s lagstiftning en
skyldighet för alla ekonomiska aktörer som ingår
offentliga avtal.
16
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KVALITETSKRITERIER FÖR BEVAKNINGSPERSONAL

Bevakningspersonal *
Bakgrundskontroll ,
lämplighetsprövning
, urval, rekrytering

 Finns det en dokumenterad process för bakgrundskontroll - och
lämplighetsprövning ?

 Finns det särskilt tillsatt personal som väljer och rekryterar
bevakningspersonal ?
 Tas det hänsyn till sociala aspekter i rekryteringen (d.v.s.
könsfördelning/sysselsättning för ungdomar)?

Färdigheter och
förmågor

 Försäkrar säkerhetstjänstföretaget att medarbetare genomgår
en grundutbildning?
 Förser säkerhetstjänstföretaget sina medarbetare med
ytterligare utbildning/ledarskap ?
 Förses de med specialistutbildning (t.ex. ordningsvakt, , ,
butikskontroll, skyddsvakt första hjälpen, etc.)?
 Erbjuds det någon repetitionskurs?
 Har säkerhetsföretaget någon särskilt utbildningspersonal
och/eller några särskilda utbildningslokaler ?
 Finns det utbildnings eller -läroplaner för medarbetarna?
 Anses det meriterande med andra färdigheter (t.ex.
språkkunskaper, tekniska färdigheter)?
 Finns det någon tydlig koppling mellan utbildning och
karriärmöjligheter?
 Kan personalen uppvisa intyg på några potentiella ytterligare
färdigheter som krävs och beskrivs i anbudsinfordran (t.ex.
språkkunskaper)?

Erfarenhet

 Hur visar Anbudsgivaren på en tillräcklig erfarenhetsnivå?
Intygen kan variera från ett allmänt uttalande angående
medelantalet år till omfattande referenser.
 Har Anbudsgivaren eller berörd bevakningspersonal deltagit
ibevakningsverksamhet tillsammans med myndigheter?

Anställningsvillkor


 Finns det en tydlig lönestruktur?
 Finns det en dokumenterad process för klagomål, feedback och
förslag?
 Omfattas bevakningspersonalen av en ansvarsförsäkring?

ATT KÖPA HÖGKVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER
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*Även tillämpligt för underleverantörer och bevakningspersonal
eller egenföretagare.

3. Avtalet
Ledningsgruppen
När man köper säkerhetstjänster vill man
som beställare vanligtvis minimera sin tillsyn
av tjänsterna. Därför är det av största vikt
hur
säkerhetsleverantören bedriver sin
verksamhet. . Ledningsgruppen övervakar
att företaget följer tillämpliga lagar, vilket
är varför erfaren och professionell ledning
är av största betydelse.
Anbudsgivarens ledningsgrupp bör påvisa
att bolaget är kreditvärdigt och således
inte onormalt skuldsatt. . Beställaren bör
känna sig tillfreds och säker på att alla i
den
privata
säkerhetsleverantörens
ledningsgrupp
har
de
nödvändiga
färdigheterna som krävs för att garantera
att företaget och särskilt avtalet i fråga
sköts väl. På detta sätt visar en tydlig
skillnad mellan medarbetare som ansvarar
för avtalen
och
att det finns
välorganiserade strukturer i företaget.
Ledningsgruppens
erfarenhet
av
företagsekonomi
och
-administration
måste påvisas
av det budgivande
företaget genom bland annat kravet på
Föreståndare för att garantera ett
professionellt administrerat företag och bra
kundvård. . Beställaren väljer därför som
ett kvalitetskriterium påvisad erfarenhet av
ledningsverksamhet i en jämförbar roll
och/eller anknytande akademisk eller
icke-akademisk
utbildning
som
ledningsgruppen har genomgått17.
Ledningsgruppens krav på etik och
uppförandekod
återspeglar
hela
företagets etiska förhållningssätt till sina
tjänster. Allt som kan tänkas återspegla

Detta är ett urvalskriterium för offentlig upphandling
i Europeiska unionen/EU-kandidatländer.
17
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som är visstidsanställda

ledningsgruppens etiska förhållningssätt
kan tillämpas som kvalitetskriterier.
När
det
gäller
den
specifika
avtalshanteringen bör beställaren och
Anbudsgivaren komma överens om vilka
normer skall råda för kommunikation dem
sinsemellan, t.ex. vem som är beställarens
kontaktperson vid säkerhetsföretaget. Om
avtalet
avser
någon
form
av
incidentberedskap
eller
specifik
bemanning vid extraordinär händelse, bör
beställaren kunna ställa krav på specifikt
hur
det
budgivande
företagets
ledningsgrupp ämnar garantera dessa
tjänster. Personalplaneringrutinerna
kan
ge en indikation om hur företaget hanterar
bemanning vid extraordinära händelser. .
Stabstjänster av olika slag
Effektiva supporttjänster från det privata
säkerhetsföretagets
huvudkontor
garanterar att avtalet utförs på ett smidigt
sätt. Supporttjänster för säkerhetspersonal
omfattar alla medarbetare i det privata
säkerhetsföretagets administration, så som
fakturerings-,
förstärknings-,
HR-,
försäljnings- och marknadsföringspersonal.

32

Kapitel 5 – Hur väljer man kvalitetskriterier för köp av säkerhetstjänster?

KVALITETSKRITERIER SOM AVSER AVTALSHANTERING

Ledningsgruppen

 Kan företagets ledningsgrupp visa på ett kreditvärdigt och
således inte onormalt högt skuldsatt bolag? ?
 Har ledningsgruppen de nödvändiga färdigheterna för att
hantera avtalet? Vilka kvalifikationer och erfarenheter kan
påvisas som tex Föreståndare?
 Finns det en uppförandekod som tillämpas på ledningsgruppen?
 Är rutinerna avseende kommunikation mellan säljare och
beställare tydligt angivna? Är det tydligt vem i ledningsgruppen
som har det yttersta ansvaret under avtalsperioden?

Supporttjänster

 Har Anbudsgivaren en adekvat organisation i allmänhet så som
fakturering, HR, försäljnings- och marknadspersonal.

4. Uppdraget
Platschef
Anbudsgivaren måste tydligt ange vem
som är platsansvarig för arbetsledningen
och för att hantera operativa ärenden.
Platschefen
är
vanligtvis
den
medarbetare som har ansvaret och som
säkerhetsställer den dagliga driften och
övervakar
alla
operativa
ärenden.
Arbetsledaren
eller
Gruppledaren
övervakar
utförandet
av
bevakningsverksamheten.
Särskild
uppmärksamhet bör ges till förfaranden
som
visar
beredskapsplanen
för
oförutsägbara händelser. . Platschefen
bör ha särskild kunskap om avtalets krav
och bevakningsverksamheten generellt..
Anbudsgivarens Platschef
bör kunna
påvisa en perfekt insikt i kundens krav,
organisationsstruktur och säkerhetsfilosofi 18.
Det
rekommenderas
att
en tydlig
ansvarskedja beskrivs i

verksamhetsplanen, såväl som när och hur
Platschefen är tillgänglig för att besvara
beställarens frågor.
Verksamhetsplan
Eftersom verksamhetsplanen är central för
anbudet bör särskild uppmärksamhet ges
till planens beståndsdelar och vilken
information som läggs fram.
De europeiska standarderna för flygplatsoch luftfartssäkerhetstjänster ger en bra
indikation av vilka beståndsdelar som bör
innefattas av verksamhetsplanen, men det
viktigaste är att planen tillfredsställer
beställarens säkerhets- och kvalitetskrav.
Verksamhetsplanen bör innehålla specifik
information om:
 Planering :
 Standardförfarande
 Mobiliseringsplan, inklusive
förstärkning
 Övergångsplan
 Uppföljning av genomförande av
avtalade tjänster.
 Utbildnings-/coachingplan

Detta kan vara ett urvalskriterium för offentlig
upphandling
i
Europeiska
unionen/EUkandidatländer.
18
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Tjänstgöringslistan eller verksamhetsplanen
visar vanligtvis huruvida Anbudsgivaren är
tillräckligt välorganiserad för att med kort
varsel kunna ersätta bevakningspersonal ,
t.ex. om denne är sjuk. Med detta menas
att en vakt med lika kvalifikationer och
erfarenhet kan ta över en kollegas
ansvarsområden. Säkerhetsföretaget bör
också kunna visa att denne kan hantera
oförutsägbara och ovanliga situationer
och
garantera
snabb
och
smidig
anpassning till situationen. Detta kan
variera
från
naturkatastrofer
till
demonstrationer
och
våldsamma
incidenter,
särskilt
eftersom
privata
ekonomiska aktörer tar över allt mer ansvar
från den offentliga sektorn. Beställaren
måste vara säker på att Anbudsgivaren
följer
alla
procedurer
enligt
verksamhetsplanen, som överenskommet.
Informationen i verksamhetsplanen bör
tillgodose beställaren och bör inkludera
regelbunden
uppföljning
av
säkerhetsföretagets rutiner vid specifika
tider/datum i samarbete med beställaren.
Verksamhetsplanens
genomföring
bör
granskas regelbundet och slutsatser bör
dras utifrån de interna kvalitetskontroller
som används. Bevakningspersonalen bör
ha
tydliga
rapporteringsstrukturer.
Rapporteringen bör ta hänsyn till följande
punkter:
 Rapportering
regelbundet

utförs

korrekt

och

 Rapporter besvarar de frågor som
uppstår
under
verksamhetsutövningen (exempelvis
uppgifter
som
avviker
från
överenskommen säkerhetsnivå.)
 Rapportering utförs på ett sådant
sätt att bevakningspersonalen inte
oproportionerligt hindras från att
utföra sina bevakningsuppgifter.
 Rapporteringen bör ändras enligt
beställarens
behov
enligt
överenskommelse, om resultaten
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pekar på nya uppkomna behov.
 Rapportanalyser
bör
leda
till
korrigerande, kompletterande och
förebyggande åtgärder
Särskild uppmärksamhet bör ges till den
föreslagna tjänstgöringslistan
eftersom
den
återspeglar
hur
Anbudsgivaren
uppfattar avtalets krav. OBS! Kraven kan
komma att ändras och tjänstgöringslistan
kan behöva justeras utifrån konsekvensen
av inkomna rapporter. Sådana justeringar
bör dokumenteras väl. Metodiken bakom
tjänstgöringslistan bör säkerställa:
 Att schemalagd bevakningspersonal
matchar rätt profil
 Att 100 % bemanning av avtalet
garanteras
 Att avtalet utförs vid rätt tid
 Att avtalet utförs på rätt plats.
 Att varje medarbetare är medveten
om sitt schema i tillräckligt god tid
 Att tjänstgöringslistan är
f/schemaläggningen är tydlig for
bevakningspersonalen och tar
hänsyn till sociala aspekter, d.v.s. att
det finns en rutin för hur behov och
semesterplanerings hanteras
 Att beställaren har informerats om
planeringen.
 Att schema och planering efterlever
nationell och/eller EU:s lagstiftning för
arbetsmiljö
 Att avtalet utförs enligt
tjänstgöringsschema.
Både
tjänstgöringsoch
verksamhetsplanen bör vara föremål för
regelbundna formaliserade möten mellan
beställaren och den säkerhetsföretaget..
Med tanke på dess sociala inverkan på
vakterna bör tjänstgöringslistan vara
förutsägbar
och
kontinuerlig,
samt
möjliggöra god balans mellan arbets- och
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familjeliv. Kvalitetskontroll
Säkerhetsföretagen
bör ha en intern
kvalitetskontrolls- och testmetodik. Dessa
kontroller kan omfatta vaksamhets- och

genomförandetester
för
verksamhetsplanen.
Rutinen
för
internrevision
bör också övertyga
beställaren att interna revisioner utförs
med maximal objektivitet.

KVALITETSKRITERIER SOM AVSER AVTALSUTFÖRING
Platschefen

 Har den platschefen tillräcklig kunskap om avtalets bestämmelser för
att kunna implementera alla dess delar på ett tillfredsställande sätt?
 Vilka kvalifikationer har platschefen? ?
 Finns det en tydlig beskrivning av ansvar och befogenhet? ?

Verksamhetsplan

 Har verksamhetsplanen alla de nödvändiga beståndsdelarna?
 Finns det en tydlig metodik bakom tjänstgöringslistornas utformning?
 Har Anbudsgivaren tillräcklig kapacitet för att ersätta
bevakningspersonal om denne är sjuk eller under om andra
oförutsägbara omständigheter?
 Har verksamhetsplanen alla de nödvändiga beståndsdelarna?
 Nämns obligatorisk rapportering i verksamhetsplanen?
 Har den presenterade tjänstgöringsmetodiken alla de nödvändiga
beståndsdelarna? Av särskilt intresse: Tas det hänsyn till sociala
aspekter samtidigt som 100 % bemanning av avtalet garanteras?

Kvalitetskontroll

 Finns det kvalitetskontroll, interna eller kontrollerade av tredje part,
av Anbudsgivarens verksamhet?
 Tillämpas interna kvalitetskontroller med den objektivitet som är
nödvändig?

5. Utrustning, Teknik, Infrastruktur
Ibland är teknologi en grundläggande
beståndsdel
för
att
kunna
utföra
säkerhetstjänster till högsta kvalitet enligt
standarderna. Även om det tillgängliga
teknologiutbudet ökar är det av största vikt
att den teknologi som integreras i
verksamhetsplanen är lämplig för avtalets
målsättning. Med tanke på de allt mer
komplexa
krav
som
ställs
på
bevakningspersonal
när det gäller att
hantera
teknologi
bör
alla
vara
välutbildade i den utrustning och teknologi
som skall användas i tjänst. Verktygen och
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teknologin bör också vara välskötta enligt
tillverkarens instruktioner. Anbudsgivaren
bör kunna påvisa i sin verksamhetsplan att
alla dessa aspekter beaktas.
Utrustning
All
utrustning
som
används
av
Anbudsgivarens företag bör underhållas
av
utrustningens
ägare
(vanligtvis
Anbudsgivaren)
och
nationella
standarder, lagar och bestämmelser bör
efterföljas såväl som tillverkarens riktlinjer.
Ansvaret för underhållet kan alternativt
delegeras till en annan part (exempelvis,
när det gäller bilar, till en auktoriserad
verkstad). Utrustningen och bruket av
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denna
måste
följa
hälsooch
säkerhetsaspekter . Dessutom måste
utrustningen vara lämpliga för bruk med
hänsyn till arbetsmiljön. ..
Bevakningspersonalens yttre är naturligtvis
särskilt viktigt eftersom det påverkar folks
uppfattning
om
beställaren.
Anbudsgivaren
måste
därför
förse
bevakningspersonal med standardiserade
uniformer eller garantera att de uniformer
som har tilldelats bärs och vårdas.
Bevakningspersonalen
bör förses med
nödvändig kommunikationsutrustning, IT,
hårdvara och mjukvara, så som är lämpligt
för den typ av arbete som ska utföras.
Alla vapen som bärs inom ramen av
utförandet
av
de
avtalade
säkerhetstjänsterna måste vara lämpliga
för arbetet, samt användas, underhållas
och förvaras på lämpligt sätt. De bör
endast användas av bevakningspersonal
som har tillämplig vapenlicens , utbildning
och erfarenhet. Vapen måste inventeras,
kontrolleras regelbundet och förvaras på
ett
säkert
och
lämpligt
sätt.
Verksamhetsplanen måste specificera
vem
som
har
de
nödvändiga
vapenlicenserna
och
under
vilka
omständigheter de får lov att bära vapen.
All berörd bevakningspersonal måste vara
fullt medvetna om vapenförfaranden.
Alla fordon som används för att utföra
bevakningsuppgifterna måste vara tydligt
märkta och hållas i gott skick. Det måste
tydligt beskrivas vem som har tillgång till
dem och hur de bör användas.
De hundar som används i avtalat arbete
måste ha genomgått relevant träning och
måste hanteras av utbildad hundförare. .
Verksamhetsplanen måste beskriva var de
ska användas.

För all ovannämnd utrustning är det av
största vikt att Anbudsgivaren kan intyga
att
man
har
tillräckliga
försäkringsgarantier
och
ansvarsförsäkringar.
Dessutom
gäller
specifika nationella lagar för bruk av
vapen och hundar. Anbudsgivaren måste
kunna påvisa fullständig efterlevnad av
och regelbunden utbildning i avseende
lagstiftningen kring professionellt bruk av
denna utrustning.
Teknisk support
Verksamhetsplanen
måste
ge
den
information som är nödvändig för att
beställaren ska förstå den tekniska support
och
den
utrustning
som
bevakningspersonalen förses med och hur
och när dessa planeras användas i
verksamheten. Allt underhåll av utrustning
bör finnas med i verksamhetsplanen för att
försäkra att all utrustning, från logistiskt
material och kommunikationsutrustning till
rapportmaterial förblir redo för bruk. När
slutna övervakningssystem eller andra
automatiska system, så som passerkontroll
och
larminstallationer
används
bör
verksamhetsplanen
kunna
besvara
följande frågor:
 Efterföljs all tillämplig lagstiftning? I
vissa europeiska länder finner man
nationella lagar som ämnar skydda
de övervakades integritet.
 Har leverantören den tekniska
expertisen nödvändig för att hantera
utrustningen?
 Kan säkerhetsleverantören
underhålla utrustningen på ett
lämpligt sätt? Om inte, samarbetar
säkerhetsföretaget med en särskild
underleverantör? ?
 Är teknologin aktuell?

KVALITETSKRITERIER SOM AVSER UTRUSTNING, TEKNIK, INFRASTRUKTUR
Utrustning

 Kan Anbudsgivaren intyga att all nationell lag rörande
vapenhantering/hundförare/fordon efterlevs? Detta gäller även
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t.ex. integritetslag om övervakningskameror används.
 Är den utrustning som föreslås i verksamhetsplanen lämplig för
avtalet?
 Lever teknologin upp till alla hälso- och säkerhetsaspekter i
tillverkarens instruktioner?
 Är all operativ bevakningspersonal utbildad i hantering av
utrustningen?
 Garanteras regelbundet underhåll och regelbundna
uppdateringar?
 Används utrustningen på ett sådant sätt att tillverkarens garanti
förblir opåverkad?
 Har budgivarna täckt alla ansvarskrav med lämpliga försäkringar
som även gäller hantering av utrustning?
 Påvisar Anbudsgivaren regelbunden personalutbildning inom
vapenhantering, inklusive aktuell lagstiftning?
Teknisk
support

 Garanterar Anbudsgivaren operativ beredskap för all utrustning
när helst avtalet kräver att utrustningen används?
 Är det tydligt för vilka av avtalets aspekter som Anbudsgivaren
vill använda sig av en tredje parts tekniska support?
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6. Det privata säkerhetsföretaget
Kvalitetskriterierna nedan låter beställaren
definiera vilken typ av säkerhetsföretag
denne ska arbeta med. Detta rör
företagets storlek och kapacitet, antal
medarbetare,
omsättning
och
omfattningen av specialisering eller dess
serviceutbud. Det bör nämnas att
kvalitetskriterierna ämnade för att finna
rätt Anbudsgivare är kopplade till de
uppgifter och tjänster som skall utföras.19
Lagarna som rör alla säkerhetsföretag
ändras kontinuerligt. Därför har många
företag interna efterlevnadsprogram som
även ger beställaren viss trygghet i att
även de senaste lagarna som rör de
levererade tjänsterna efterföljs. Dessa
omfattar även lagrelaterad riskbedömning
och
-kontroll.
I
vissa
fall
måste
Anbudsgivare ha dokumentation från
myndigheter som garanterar att alla
certifikat
och
ackrediteringar
överensstämmer
med
tillämplig
lagstiftning.
Ett ökande antal företag gör nu
kontinuitetsplaner för att garantera kritiska
affärsfunktioners kontinuitet i fall av
allvarliga incidenter . Det finns ett flertal
internationella
och
nationella
kontinuitetsplaner
som företag kan
tillämpa. Dessa kan beställaren begära av
Anbudsgivaren som bevis på förberedelser
som rör affärskontinuitetshantering20.

Erfarenhet och track record
Budgivande
säkerhetsföretag bör bli
ombedda att ge ut information om sin
I
en
upphandlingsprocess
för
offentliga
myndigheter i EU är detta ett lagstiftat krav när det
gäller utformningen av urvals- och tilldelningskriterier.
19

Flera affärskontinuitetsstandarder har publicerats av
olika standardiseringsmyndigheter, inklusive ISO, BSI
och amerikanska myndigheter.
20
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organisationsstruktur,
utbudet
av
säkerhetstjänster
som
levereras
och
tjänsternas natur, samt sedan hur lång tid
de levererat
säkerhetstjänster. Allt
pågående eller tidigare samarbete med
lokala
eller
nationella
myndigheter
indikerar
att
säkerhetsföretaget
är
kvalitativt. Detta kan sträcka sig bortom
tjänster som tidigare har tillhandahållits
och kan omfatta deltagande i utbildning
och samordningsprojekt, t.ex. med polisen
eller annan beredskapstjänst.
Bra track record för arbetsmiljö - och
arbetssäkerhet, samt tillgång till stöd för
bevakningspersonal som blir offer för våld
eller
andra
incidenter
visar
att
Anbudsgivaren har en bra hälso- och
säkerhetspolicy21. Detta återspeglas i sin tur
ofta i minskad frånvaro och mer
motiverade medarbetare. Policies som rör
hur arbetsliv och fritid ska balanseras blir en
allt
viktigare
beståndsdel
i
personalavdelningens arbete. De hälsooch säkerhetsrisker som hör samman med
vissa avtal kan bedömas utifrån ett flertal
hälso- och säkerhetsriskanalysverktyg22.
Gediget track record när det gäller
hantering av kundinformation och respekt
för privata data blir allt viktigare i en
alltmer digital värld. Därför bör tydliga IT
säkerhetsrutiner
uppvisas
av
Anbudsgivaren. Dessa åtgärder bör ha
utförts för att skydda kundernas privata
data som exempelvis kan ha samlats in
under Anbudsgivarens rapportering.

Även ”Socialt ansvarsfull upphandling - En
handledning
till
sociala
hänsyn
i
offentlig
upphandling”, utgiven av Europeiska kommissionens
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och
lika möjligheter, kan vara lika inspirerade för privata
upphandlare som den är för offentliga.
21

Ett sådant verktyg är EU:s Online Interactive Risk
Assessment (OIRA), en webbapp som har utvecklats
av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA). Särskild
hänsyn bör visas till små och medelstora företag som
kan ha svårt att ge bevis för sina sociala policies.
22
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Etik, företagsfilosofi och uppförandekod
Sociala ansvarsåtaganden tyder på att
Anbudsgivaren har en gedigen kvalitativ
ledningsstruktur
och
företagsetik.
Internationella standardiseringsprojekt så
som FN:s Global Compact kan underlätta
jämförandet av dessa.
Många
företag
dokumenterar
sin
inställning till kunder och affärsverksamhet
från ett etiskt perspektiv. Skulle ett sådant
uttalande från Anbudsgivaren existera ger
det en indikation om Anbudsgivarens
interna
normer,
inklusive
antikorruptionsförfarande, hur företagets etik
hanteras, samt dess finansiella transparens,
och visar huruvida Anbudsgivaren möter
beställarens
förväntningar
från
en
affärsfilosofiståndpunkt. De budgivande
företagens interna processer
eller
kvalitetschefer är ofta ansvariga för att
försäkra att all personal efterlever
företagets interna etiska regler eller
principer såväl som industristandarder och
regler..
Små och medelstora företag
Små och medelstora företag23 möter
specifika
utmaningar
i
upphandlingsprocesser.
Vissa
av
kvalitetskriterierna som beskrivs kan lägga
viss börda på dem antingen direkt eller
indirekt, vilket kräver mer pragmatiska
lösningar för alla Anbudsgivare på ett ickediskriminerande sätt. För privata beställare
finns det även beskrivningar av god praxis
tillgängliga för att hjälpa till att göra
anbudsförfarandet mer tillgängligt för små
och medelstora företag24.

Så som de definieras i Europeiska kommissionens
rekommendation 2003/361/EC.
23

Se exempelvis Europeiska gemenskapernas
kommissions arbetsdokument från kommissionens
avdelningar ”Europeisk kodex för bästa praxis för att
underlätta små och medelstora företags tillträde till
offentlig upphandling”.
24
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KVALITETSKRITERIER SOM AVSER SÄKERHETSFÖRETAGET
 Kan
Anbudsgivaren
påvisa
erfarenhet
i
det
berörda
verksamhetsområdet? Andra verksamhetsområden? Antal år verksam
på marknaden?
 Har Anbudsgivaren ett pågående/tidigare avtal med myndigheter?
Erfarenhet och
track record

 Uppvisar Anbudsgivaren ett bra track record för arbetsmiljö och säkerhet?
 Har Anbudsgivaren de nödvändiga checlistorna för riskbedömningar
av arbetsmiljön och säkerhetsanalyser ?
 Har Anbudsgivaren ett bra track record för avtalshantering och ITsäkerhet. ?
 Tar Anbudsgivaren ett starkt samhällsansvar?

Etik,
företagsfilosofi
och
uppförandekod

 Har Anbudsgivaren en intern kvalitetskontroll efterlevnads- och
kvalitetsprogram som försäkrar att lagar och standarder /egna
åtaganden efterlevs?
 Har Anbudsgivaren en uppförandekod?
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Bilaga 1 – Riktlinjer för utvärdering: Ett exempel på hur man kan gå till
väga för att tilldela avtal baserat på kvalitetskriterier.
Denna bilaga ger dig, kunden, ett praktiskt exempel på hur man kan gå till väga för att
tilldela avtal baserat på kvalitetskriterier.
Tre viktiga steg måste följas.
 STEG 1– Ta beslut om kvalitetens relativa vikt jämte priset.
 STEG 2 – Fastställa vikten av olika kvalitetskategorier och den relativa vikten av
specifika kvalitetskriterier i varje kategori.
 STEG 3 – Att ge poäng till de olika kriterierna och avgöra vilken leverantör som är

”mest prisvärd”, när avtalet väl har publicerats och bud har lagts fram av
säkerhetsföretag i enlighet med steg 1 och 2.

STEG 1 - Kvalitetens vikt över pris
För att avgöra vilket anbud som är mest prisvärt enligt kvalitets- och priskriterierna kan
följande formel användas för att räkna ut den övergripande anbudspoängen:

Budets poäng = kvalitetspoäng +
prispoäng

Det är upp till beställaren att avgöra hur
mycket vikt denne lägger vid kvalitets- och
prispoängen. Ju högre poäng, desto
viktigare är kvalitetskriterier.

STEG 2 – Avgöra olika kategoriers och specifika kvalitetskriteriers vikt
Detta steg låter beställaren avgöra vilka kvalitetskriteriegrupper som är viktigast för denne i
kvalitetsutvärderingen genom att tilldela proportionerligt olika mängd poäng från antalet
anslagna för kvalitetspoängen:
Kategori

Fördelning av vikt

Bevakningspersonal

Ett stort antal tilldelade poäng antyder att
lämplighetsprövning , , urval och rekrytering, färdigheter
och förmågor, erfarenhet och anställningsvillkor är
viktigast.

Avtalshantering

Antalet poäng som ges här återspeglar vikten som
läggs på avtalshantering, erfarenhet och
supporttjänster inom det budgivande företaget.

Uppdraget

Skulle den lokala platschefens och verksamhetsplanens
kvalitet, vilket även omfattar sådant som planering ,
vara viktigast för beställaren bör denna kvalitetskategori
tilldelas flest poäng.

Utrustning, Teknik, Infrastruktur

Beställare som anser teknisk support och
utrustningskvalitet vara viktigast bör tilldela flest poäng
till denna kvalitetskriteriekategori.
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avtal baserat på kvalitetskriterier.
Företaget

42

Antalet poäng som tilldelas det budgivande företagets
allmänna kvalitet, inklusive aspekter som etik, filosofi
eller interna uppförandekoder återspeglas här.

Ni kan sedan besluta vikten av specifika kvalitetskriterier i varje kategori. Kunden måste tilldela
poäng till specifika aspekter som sedan läggs ihop till den totala summan poäng i varje
kategori.
Till exempel: om vi tilldelar 60 poäng till kvalitet och 40 poäng till pris (steg 1) måste vi dela ut
dessa 60 poäng bland de olika kvalitetskriterierna. Exempelvis kan ni tilldela 17 poäng till
bevakningspersonal , 5 till avtalshantering, 20 till uppdraget, 10 till Utrustning, Teknik,
Infrastruktur och 8 till säkerhetsföretaget.
Bland de potentiella kriterier som har identifierats i varje kategori kan ni sedan välja de som
motsvarar era prioriteringar. Exempelvis, när det gäller kategorin avtalshantering, kan ni dela
upp de 5 tilldelade poängen så här:
 ledningsgruppens kvalifikationer (3 poäng)
 ledningsgruppens erfarenhet (2 poäng)
Samma åtgärd bör utföras för alla de möjliga kriterierna i resterande kvalitetskategorier. 1
Ett fullständigt exempel kommer att tillhandahållas senare, på sidorna 45-50

NÄR NI HAR TAGIT ETT BESLUT OM VIKTEN NI LÄGGER VID
KVALITETSKRITERIERNA OCH DEN RELATIVA VIKTEN NI LÄGGER VID DE
VALDA KVALITETSKRITERIERNA MÅSTE EN UPPHANDLINGSPROCESS
PÅBÖRJAS. FÖRFARANDEKRITERIERNA (SOM FÖRKLARAS I KAPITEL 4), SOM
VARIERAR BEROENDE PÅ AVTALETS NATUR, BÖR EFTERLEVAS.2
Innan ni tilldelar ett kontrakt, särskilt om detta kontrakt omfattas av regelverket kring offentlig
upphandling (se kapitel 5), bör ni först undersöka:
a) Finns det några företag som anses dåligt lämpade att utföra uppdragen i fråga?
Indikationer på detta inkluderar obetalda skatter eller sociala avgifter och .
Offentliga upphandlare inom Europeiska unionen måste utesluta vissa bud
automatiskt.
b) Finns det något företag som inte lever upp till de grundläggande urvalskriterierna när
det gäller erfarenhet och förmåga? Dessa företag bör inte längre finnas med i
tilldelningsstadiet.

Som förklarades i del 5 måste myndigheterna som ansvarar för offentlig upphandling vara medvetna om att vissa
kriterier är uteslutningskriterier snarare än tilldelningskriterier (obligatorisk utbildning eller efterlevnad av nationell
lagstiftning och arbetsrätt). I enlighet med EU-direktiv kan även personalens erfarenhet räknas som ett urvalskriterium.
1

Meddelanden om upphandling måste respekteras av myndigheterna som ansvarar för offentlig upphandling. Se
sidorna 54-57.
2
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När ni väl har uteslutit några av de olämpliga företagen och valt de företag som lever upp till
urvalskriterierna finner ni det mest prisvärda företaget genom att utvärdera de tidigare valda
kriterierna.

STEG 3 – Kvalitetsutvärdering
När buden har lags fram utför beställaren en utvärdering av prisförslagen som medföljde
buden. De bud som inte uppfyller uteslutnings- eller urvalskriterierna beaktas ej. Utvärderingen
av resterande bud baseras på antalet poäng som har tilldelats priset som kriterium, som
angivet i efterannonseringen.
Prisutvärdering
Budet med lägst pris tilldelas det fullständiga antalet tillgängliga poäng för pris. Alla dyrare
bud bedöms mot det billigaste budet. Poängen för priset räknas ut genom den procentsats
budets pris är högre än det lägsta budet. I exemplet nedan där totalt 40 poäng är
tillgängliga för att ge prispoäng innebär 10 % ökning i pris en minskning i poäng med 10 % från
40, o.s.v.
Företag

Pris

Poäng

A

100 000 euro

40

B

110,000 euro

36

C

120,000 euro

33

Kvalitetsutvärdering
När beställaren har definierat sina kvalitetsprioriteter genom att tilldela poäng till kategorierna
som beskrevs i STEG 2 är det nödvändigt att göra en objektiv utvärdering för att avgöra vilka
bud som möter dessa krav. För att kunna garantera objektivitet kan följande
betygssättningsramar användas:
 Ej tillämpligt
 Efterlever ej
 Antas efterleva
 Efterlever
 Utmärkt
Följande tabell ger definitioner för alla betygssättningsramarna. Ej tillämpligt används i
betygstabellerna för kriterier som inte är relevanta för avtalet. Uppenbarligen bör ett företag
som får betyget ”utmärkt” i ett av kvalitetskriterierna få en större andel av de tillgängliga
poängen än ett företag som enbart ”antas efterleva” kriterierna. Olika vikt gäller på så sätt
för poängen som tilldelas varje kriterium.

Viktning
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Parametrar

Belastning

Efterlever ej

0%

Antas efterleva

50 %

Efterlever

80 %

Utmärkt

100 %

Anbudsgivaren med störst antal ”utmärkt” i de viktigaste kriterierna (de kriterier som fick flest
poäng av beställaren) får därför flest poäng i kvalitetskriterierna. Utvärderingen av
kvalitetskriterier läggs till de poäng som tilldelades i prisutvärderingen för att komma fram till
vilket bud som är ”mest prisvärt”.
Betygskriteriernas definiering
Ej tillämpligt

Detta tar hänsyn till att inte alla kriterier är tillämpliga för alla beställare.
Ett kriterium som inte är tillämpligt för tilldelningen av kontraktet bedöms
därför inte. Bedömningen ”ej tillämpligt” bör inte användas
slumpmässigt
utan
måste
motiveras
utifrån
kraven
i
förfrågningsunderlaget. Exempelvis är inte övervakningskamera
tillämpligt om denna teknologi inte kommer att användas för att utföra
avtalet.

Efterlever ej

Denna bedömning är tillämplig om informationen som ges fullständigt
misslyckas med att leva upp till beställarens krav. Den bör inte användas
om det inte ges tillräcklig information.

Antas efterleva

Om den tillgängliga informationen inte räcker till för en fullständig
bedömning av huruvida anbudet möter kraven.

Efterlever

Den tillgängliga informationen lever helt upp till kraven som ställdes i
förfrågningsunderlaget och till beställarens förväntningar.

Utmärkt

Budet lever upp till kraven och förväntningarna och uppvisar
exceptionellt kvalitativ service baserat på framgångsrika resultat.
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Exempel
I exemplet som beskrivs nedan har beställaren valt att tilldela sina 100 poäng som följer:
Pris

40 poäng

Kvalitet

60 poäng

Fördelning:
1. Bevakningspersonal

1. 17

2. Avtalshantering

2. 5

3. Uppdraget

3. 20

4. Utrustning, Teknik, Infrastruktur

4. 10

5. Säkerhetsföretaget.

5. 8

1. Privat säkerhetspersonal
Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

1.1 Bakgrundskontroll , , urval, rekrytering
Dokumenterad
bakgrundsundersök
nings- och
lämplighetsprövnin
gsprocess

0

Påvisa efterlevnad
av lagstiftning
avseende
bakgrundsundersök
ning och
lämplighetsprövnin
g av
bevakningspersona
l

3

Särskilt utsedd
HR/Personalavdelni
ng för
bakgrundsundersök
nings- och
lämplighetsprövnin
g.

0

Rekrytering med
hänsyn till sociala
faktorer

3

0

✓

✓

0

✓
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1.2 Färdigheter och förmågor
Grundutbildning

3

✓

3

Vidareutbildning

1

✓

1

Kompletterande
utbildning

1

0,5

✓
Efterlever ej

Antas

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Repetitionskurs

0

✓

0

Särskild
utbildningspersonal
/särskilda
utbildningslokaler

0

✓

0

läroplaner

0

✓

0

Andra färdigheter

0

✓

0

Bevakningspersonal
ens karriär och
utbildning är
sammankopplad

0

✓

0

– 0%

efterleva –
50 %

1.3 Erfarenhet
Bevis på tillräcklig
erfarenhetsnivå

2

Samarbete med
andra
företag/myndighet
er

0

✓

2

0

✓

1.4 Anställningsvillkor
Certifikat för
efterlevnad av
kollektivavtal,
nationell
sociallagstiftning/ar
betsrätt

2

Tydlig och
transparent
lönestruktur

0

✓

0

Reklamationsproce
ss. Feedback och
förslag

0

✓

0

✓
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Ansvarsförsäkring

2

TOTALT

1

✓

17

12,1

2. Avtalshantering
Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

2.1 Ledningsgruppen
Tydliga räkenskaper

0

Ledningsgruppens
kvalifikationer

3

✓

2,4

Ledningsgruppens
erfarenhet

2

✓

1,6

Ansvarsområden
och tydliga
processer

0

✓

0

Supporttjänster/Sta
bstjänster

0

✓

0

TOTALT

5

0

✓

2.2 Supporttjänster

4,0

3. Uppdraget
Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

3.1 Platschef
Intyg på
kvalifikationer

5

✓

5

Kunskap om
avtalet

2

✓

2

Ansvars och
delegering

1

3.2 Verksamhetsplan
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Verksamhetsplanen

0

✓

0

Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Rutiner och
processer för
planering och
tjänstgöringslista.

0

✓

Flexibilitet i
tjänstgöringslistan

4

Uppföljning

1

Obligatorisk
rapportering

0

Planeringen och
Tjänstgöringslistans
sociala aspekter

5

✓

4

Intern och
externrevision

1

✓

0,8

Intern
kvalitetsuppföljning

1

✓

0,8

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

0

✓

4
0,5

✓

0

✓

3.3. Kvalitetskontroll

TOTALT

20

17,6

4. Utrustning, Teknik, Infrastruktur
Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

✓

4

4.1 Utrustning
Rutiner för
efterlevnad av
nationell vapen/fordons/utrustningslagstiftning (om
tillämplig)

4

Utrustningens
lämplighet/anpass

0

✓
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ning för
verksamhetsplanen
Respekt för
arbetsmiljö - och
säkerhetsrisker som
uppstår vid bruk av
utrustning

0

✓

0

Regelbundet
underhåll av
utrustning

0

✓

0

Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

0

✓

Garanti på
utrustning
Ansvarsförsäkring
för hantering av
utrustning.

Särskild utbildning
för medarbetare i
utrustnings

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

0

3

2,4

✓

1

0,5

✓

4.2 Teknisk support
Utrustning i
beredskap, i
enighet med
avtalets krav

0

Tydlig teknisk
support garanterad
för all utrustning

2

TOTALT

0

✓

✓

10

2

8,9

5. Privat säkerhetsföretag
Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Efterlever ej

– 0%

Antas
efterleva –
50 %

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

5.1 Erfarenhet och track record
Verksamhetsområd
en

0

✓

0

Kontinuitet på

0

✓

0
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marknaden
Pågående/tidigare
samarbete med
myndigheter

0

Bra track record för
arbetsmiljö och
säkerhet under
arbetstid

2

0

✓

1,6

✓

Efterlever ej

Antas

Efterlever –

Utmärkt –

80 %

100 %

Vägda
poäng
tilldelade

Tillgängliga
poäng

Ej tillämpligt

Beaktar balans
mellan arbetsliv
och fritid

0

✓

0

Bedömning av
arbetsmiljö - och
säkerhetsrisker

0

✓

0

Bra hantering av
avtal och
konfidentiella
uppgifter.

0

✓

0

IT-säkerhet.

0

✓

0

– 0%

efterleva –
50 %

5.2 Etik, företagsfilosofi och uppförandekod
Företagets sociala
ansvarsåtaganden

4

Dokumenterat
etiskt
förhållningssätt till
affärsverksamhet

0

Kontinuitetsplaner

1

Intern
kvalitetsuppföljning

1

TOTALT

8

✓

2

0

✓

0

✓
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Resultat
Till följd av utvärderingen av budet i exemplet ovan får beställaren en översikt med vilken
denne kan jämföra de olika budgivarnas förmågor inom de olika kvalitetskriterierna. I detta
exempel får Anbudsgivaren följande resultat i kvalitetskriterierna.
Kvalitetskriterier

Tillgängliga poäng

Tilldelade poäng

Bevakningspersonal

17

12,1

Avtalshantering

5

4,0

Uppdraget

20

17,6

Utrustning, Teknik, Infrastruktur

10

8,9

Säkerhetsföretag

8

4,1

Totalt

60

46,7
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Bilaga 2 – Uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterier
Denna bilaga ger en översikt av uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterierna som återfinnes i
EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. Dessa kriterier är endast tillämpliga på offentliga
myndigheter som köper säkerhetstjänster. Privata kunder uppmanas att låta sig inspireras av
dessa kriterier de också.
1. KVALITATIVA URVALSKRITERIER
Offentliga upphandlare ska utesluta
Anbudsgivare från budgivningen om dessa
har varit föremål för en lagakraftvunnen
dom på en av följande grunder:

Efterlever ej

Efterlever

Anmärkningar

Efterlever ej

Efterlever

Anmärkningar

Inblandning i kriminell organisation
Bestickning
Bedrägeri
Terroristbrott eller brott med anknytning till
terroristverksamhet
Penningtvätt eller finansiering av terrorism
Barnarbete och andra former av
människohandel
Skattebrott

Upphandlande myndigheter kan utesluta,
eller kan bli tvingade av EU:s medlemsstater
att utesluta, Anbudsgivare från deltagande i
anbudsförfarandet under följande
omständigheter:
EU:s, internationell och nationell miljö-,
social-, och arbetsrättslagstiftning, samt
kollektivavtal efterlevs ej.
Anbudsgivare befinner sig i konkurs eller är
föremål för insolvens- eller
likvidationsförfaranden.
Allvarliga brister i yrkesutövningen, som gör
att Anbudsgivarens redbarhet kan
ifrågasättas.

ATT KÖPA HÖGKVALITATIVA SÄKERHETSTJÄNSTER

53

Bilaga 2 – Uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterier.

Anbudsgivaren har ingått överenskommelser
med andra ekonomiska aktörer som syftar till
att snedvrida konkurrensen.
Intressekonflikt
Allvarliga brister i fullgörandet av något
materiellt krav enligt ett tidigare offentligt
kontrakt.
Anbudsgivaren har försökt att påverka den
upphandlande myndighetens
beslutsprocess.
Ett ”efterlever ej”-betyg i någon av dessa obligatoriska kategorier leder till omedelbar
uteslutning från anbudsprocessen. Ett ”efterlever ej”-betyg i någon av dessa alternativa
kategorier leder till omedelbar uteslutning från anbudsprocessen.
2. URVALSKRITERIER
Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga:
Anbudsgivare kan vara tvungna att uppfylla
följande krav:

Efterlever ej

Anbudsgivare ska vara anslutna till ett av de
yrkes- eller branschregister som finns i den
medlemsstat där de är etablerade.

Under upphandling av tjänster kan det vara
nödvändigt för en Anbudsgivare att ha ett
särskilt tillstånd eller vara medlem i en särskild
organisation för att kunna tillhandahålla
tjänsten i fråga i sin medlemsstat.
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Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivare kan vara tvungna att uppfylla
följande krav:

Efterlever ej

Efterlever

Anmärkningar

Efterlever ej

Efterlever

Anmärkningar

Beställare kan kräva av Anbudsgivare att de
har en viss minsta årsomsättning, inklusive en
minsta omsättning inom det område som
omfattas av kontraktet.
Den upphandlande myndigheten kan kräva
att de aktörerna tillhandahåller information
om sina bokslut som visar exempelvis
tillgångar och skulder.
Att det finns en professionell
ansvarsförsäkring till ett lämpligt värde.
Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivare kan vara tvungna att uppfylla
följande krav:
Tillräcklig erfarenhet, som visas med
lämpliga referenser från tidigare fullgjorda
kontrakt, exempelvis en lista över tidigare
utfört arbete under som längst de senaste
fem åren, åtföljd av intyg för de viktigaste
arbetena som påvisar att arbetet har
slutförts på ett tillfredsställande sätt.
Pedagogiska och professionella
kvalifikationer tillhörande antingen
Anbudsgivaren, leverantören eller Ledning ,
förutsatt de inte utvärderas som ett
tilldelningskriterium
Vid upphandling av utrustning som kräver
kompletterande monterings- eller
installationsarbeten, tjänster eller
byggentreprenader får en ekonomisk aktörs
yrkesmässiga kapacitet att tillhandahålla
tjänsterna eller utföra installationen eller
byggentreprenaden bedömas på grundval
av yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet
och tillförlitlighet.
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Ett ”efterlever ej”-betyg i någon av dessa kategorier kan leda till omedelbar uteslutning från
urvals-/tilldelningsprocessen. Om företaget antas efterleva tillämpliga lagar och avtal kan
vidare information efterfrågas. Företag som ”antas efterleva” kraven bedöms som om de
efterlever kraven, när det gäller uteslutnings- och urvalskriterierna.
3. TILLDELNINGSKRITERIER
Kontraktet tilldelas det företag som lägger fram det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet,
vilket bedöms utifrån följande kriterier:
a) pris eller kostnad enligt livscykelkostnadsberäkning
b) det ekonomiskt mest fördelaktiga budet ska bedömas utifrån kriterier som inkluderar
kvalitetsaspekter, miljöaspekter och sociala aspekter
c) kvalitetsaspekter, miljöaspekter och sociala aspekter
d) kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet,
om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån
på kontraktets genomförande.
e) medlemsstaterna får föreskriva att de upphandlande myndigheterna inte får
använda enbart priset som det enda tilldelningskriteriet
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Bilaga 3 – Riktlinjer för utvärdering:
Meddelandet om upphandling är ett viktigt dokument som borde lägga fram all viktig
information för den specifika upphandlingen. Även om offentliga myndigheter är tvungna att
följa lagstiftningen rörande vilken information som ska inkluderas i meddelanden om
upphandling bör även andra beställare låta sig inspireras av exemplet nedan, från
Europaparlamentet och rådets direktiv om offentlig upphandling 2014/24/EU, bilaga V del C.
Information som ska finnas i förhandsmeddelanden
 Den upphandlande myndighetens namn, identifikationsnummer (när sådant föreskrivs i
den nationella lagstiftningen), adress inklusive Nuts-kod, telefonnummer, faxnummer, epostadress och webbadress och (om det inte är samma uppgifter) motsvarande
uppgifter i fråga om den avdelning där ytterligare information kan erhållas.
 E-post- eller webbadress där upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga
för fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång.
Uppgifter om hur tillgång till upphandlingsdokumenten kan erhållas, om fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång inte kan erhållas av skäl som anges i artikel 53(1)
andra och tredje styckena.
 Typ av upphandlande myndighet och dess huvudsakliga verksamhet.
 I förekommande fall, uppgift om att den upphandlande myndigheten är en
inköpscentral eller att det är fråga om någon annan typ av gemensam upphandling.
 CPV-koder. Om kontraktet är uppdelat i flera delar ska denna information lämnas för
varje del.
 Nuts-kod för byggentreprenaders huvudsakliga lokalisering i fråga om kontrakt för
byggentreprenader, eller Nuts-kod för den huvudsakliga platsen för leverans eller
tillhandahållande i fråga om kontrakt för varor och tjänster. Om kontraktet är uppdelat
i flera delar ska denna information lämnas för varje del.
 Beskrivning av upphandlingen: byggentreprenadens art och omfattning, varornas art
och mängd eller värde, tjänsternas art och omfattning. Om kontraktet är uppdelat i
flera delar ska denna information lämnas för varje del. I förekommande fall, beskrivning
av alternativ.
 Kontraktets eller kontraktens uppskattade totala storleksordning. Om kontraktet är
uppdelat i flera delar ska denna information lämnas för varje del.
 Tillåtelse av eller förbud mot alternativa anbud.
 Tidsfrist för leverans eller tillhandahållande av varor, byggentreprenader och tjänster
och, så långt det är möjligt, kontraktets längd.
 När det är fråga om ett ramavtal: Angivande av den planerade längden på
ramavtalet och, i förekommande fall, med uppgift om skälen till en eventuell
längd på mer än fyra år. Så långt det är möjligt, uppgift om värde eller
storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas, antal och, i
förekommande fall, föreslaget högsta antal ekonomiska aktörer som får delta.
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 När det är fråga om ett dynamiskt inköpssystem: Angivande av systemets planerade
varaktighet. Så långt det är möjligt, uppgift om värde eller storleksordning och frekvens
på de kontrakt som ska tilldelas.
 Villkor för deltagande, inbegripet följande:
 I förekommande fall, angivande av att det rör sig om ett offentligt kontrakt som är
reserverat för skyddade verkstäder eller ett kontrakt som ska fullgöras inom ramen
för program för skyddad anställning,
 I förekommande fall, angivande av huruvida tillhandahållandet av tjänsten enligt
lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori, hänvisning till
berörd lag eller annan författning,
 En förteckning över och kortfattad beskrivning av kriterier för de ekonomiska
aktörernas personliga ställning som kan medföra att de utesluts från förfarandet
samt av urvalskriterier, eventuella minimistandarder, obligatoriska uppgifter (egen
försäkran, dokumentation).
 Typ av tilldelningsförfarande och i förekommande fall skäl till att ett påskyndat
förfarande används (i öppna, selektiva och förhandlade förfaranden under
konkurrens).
 I tillämpliga fall, angivande av huruvida det rör sig om
 ett ramavtal,
 ett dynamiskt inköpssystem,
 en elektronisk auktion (vid öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden under
konkurrens).
 Om kontraktet ska delas upp i flera delar ska det anges om det går att lämna anbud
på en, flera eller alla delar samt om det finns några begränsningar för hur många delar
som en enskild anbudsgivare kan tilldelas. Om kontraktet inte ska delas upp i flera
delar ska skälen till detta anges, om inte denna information ges i den individuella
rapporten.
 För
selektiva
förfaranden,
förhandlade
förfaranden
under
konkurrens,
konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap, vid utnyttjande av möjligheten
att minska antalet anbudssökande som ombeds lämna ett anbud, förhandla eller
delta i en dialog: minsta antal och i tillämpliga fall planerat högsta antal
anbudssökande samt de objektiva kriterier som ska användas för att välja ut dessa
anbudssökande.
 För förhandlade förfaranden under konkurrens, konkurrenspräglad dialog eller
innovationspartnerskap, i tillämpliga fall angivande av användning av ett förfarande i
successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet anbud att förhandla om eller
lösningar att diskutera.
 I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.
 Kriterier som ska användas för tilldelningen av kontrakt: Utom när det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet har fastställts enbart på grundval av priset, ska de kriterier som
utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras inbördes viktning
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anges om de inte framgår av kravspecifikationerna eller, vid konkurrenspräglad dialog,
av det beskrivande dokumentet.
 Frist för mottagande av anbud (öppna förfaranden) eller anbudsansökningar (selektiva
och förhandlade förfaranden under konkurrens, dynamiska inköpssystem,
konkurrenspräglad dialog, innovationspartnerskap).
 Adress som anbud och anbudsansökningar ska skickas till.
 Öppna förfaranden:
 den tid anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud,
 datum, tid och plats för öppnandet av anbud. (c) Personer som får närvara vid
öppnandet av anbuden.
 Det eller de språk som ska användas i anbud eller anbudsansökningar
 I tillämpliga fall, angivande av huruvida det rör sig om:





elektronisk inlämning av anbud eller anbudsansökningar godtas,
elektronisk beställning tillämpas,
elektronisk fakturering godtas,
elektronisk betalning tillämpas.

 Uppgift om huruvida kontraktet hör ihop med ett projekt och/eller ett program som
finansieras av unionsmedel.
 Namn på och adress till det behöriga prövningsorganet och i tillämpliga fall det organ
som ansvarar för medling. Exakta uppgifter om sista dag för prövningsförfaranden eller
vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den
avdelning där informationen kan erhållas.
 Vid återkommande upphandlingar, beräknad tidpunkt för offentliggörande av
ytterligare meddelanden.
 Datum då meddelandet avsänts.
 Angivande av huruvida upphandlingen omfattas av tillämpningsområdet för WTOavtalet.
 Övriga relevanta upplysningar.
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