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Beslut om tilldelning i upphandling av ramavtal avseende 
betalkort, resekonto och inköpskort för statliga myndigheter 
 

Bakgrund  

Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende 
betalningstjänster för statliga myndigheter.  Befintliga ramavtal för betalkort, 
resekonto och inköpskort upphör att gälla den 31 december 2008. 
Riksgäldskontoret har därför beslutat att genomföra en ny upphandling avseende 
betalkort, resekonto och inköpskort. Upphandlingen har genomförts som en 
förhandlad upphandling enligt 5 kap lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 
(LOU). 

Annons publicerades i TED den 5 december 2007. Sista dag för ansökan om att 
få lämna anbud var den 15 januari 2008.  
Av upphandlingsrapporten framgår vilken anbudsgivare som för varje tjänst 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  

 
Beslut   

Betalkort 
Riksgäldskontoret beslutar att ingå ramavtal avseende betalkort med American 
Express Services Europe Ltd, England, filial, SEB Kort AB och Citibank 
International plc, Sweden bransch. 
 
Riksgäldskontoret beslutar vidare att betalkort ska ha följande rangordning: 
1. American Express och SEB Kort 
3.   Citibank 
 
Både American Express och SEB Kort har maximal poäng för funktionalitet och 
pris.  
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Resekonto  
Riksgäldskontoret beslutar att ingå ramavtal avseende resekonto med American 
Express Services Europe Ltd, England, filial, SEB Kort AB och Citibank 
International plc, Sweden bransch.  
 
Riksgäldskontoret beslutar vidare att resekonto ska ha följande rangordning: 
1. American Express och SEB Kort 
3. Citibank 
 
Både American Express och SEB Kort har maximal poäng för funktionalitet och 
pris.  
 

Inköpskort 
Riksgäldskontoret beslutar att ingå ramavtal avseende inköpskort med American 
Express Services Europe Ltd, England, filial, Citibank International plc, Sweden 
bransch och SEB Kort AB.  
 
Riksgäldskontoret beslutar vidare att inköpskort ska ha följande rangordning: 
1. American Express  
2. Citibank 
3. SEB Kort 
 

 

Justeras  

 
Gunilla Nordlöf, beslutande                      Anita Schönbeck, föredragande 
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