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RIKSGÄLDEN 
UTVÄRDERING AV ANBUD  

avseende 

upphandling av ramavtal för laddningsbara efterbetalda korttjänster 

 

Beskrivning av upphandlingen 

Upphandling av ramavtal avseende laddningsbara korttjänster. 

Sista dag för mottagande av anbud 

2020-10-15 

Upphandlingens referens 

Dnr 2020/192 

Kontaktperson 

Jan Maarten Dijkgraaf 

Avtalsperiod 

Avtalsperioden är tre (3) år. Riksgälden ska ha rätt att förlänga avtalet med ett 

(1) år.  

Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU) 
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1   Resultat från utvärderingen 

Den anbudsgivare som fått lägst jämförvärde för laddningsbara 
efterbetalda korttjänster är ICA Banken AB som därmed är 
anbudsvinnare. 

2  Allmänt om upphandlingen  

Bakgrund 

Riksgäldens övergripande mål är att bidra till en effektiv finansförvaltning i 
staten genom en väl fungerande likviditetsstyrning. Den statliga betalnings-
verksamheten ska bedrivas effektivt och hålla en hög säkerhet, samt att de 
statliga myndigheterna ska få service med hög kvalitet.  

Ett viktigt verktyg för att betalningsmodellen ska fungera effektivt är 
upphandling och tecknande av ramavtal för statliga betaltjänster åt de 
myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen som i 
dagsläget uppgår till 215 myndigheter. Riksgälden har i uppdrag att 
upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga 
myndigheter. Befintliga ramavtal för förbetalda korttjänster upphör att 
gälla den 30 juni 2021. Riksgälden har därför beslutat att upphandla ett nytt 
ramavtal.  

I den upphandling som detta dokument är en del av upphandlas nya 
ramavtal som ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 
juni 2024, med option för Riksgälden att därefter förlänga avtalet med ett 
år till och med den 30 juni 2025. Myndigheter kan alltså avropa avtalet från 
och med den 1 juli 2021 för att därefter börja använda tjänsterna från den 
1 januari 2022.  

Leverantören har en effektiv leveranstid av tjänsterna i tre (3) år, eller fyra 
(4) år vid en förlängning. När ramavtalet upphör att gälla fortsätter 
myndigheternas kontrakt (avrop) som längst att gälla i sex (6) månader 
efter det att ramavtalet upphört att gälla, det vill säga som längst till och 
med den 31 december 2025. 

Upphandlingens syfte 

Målet är att Riksgälden ska upphandla väl fungerande laddningsbara 
korttjänster som ska vara kostnadseffektiva och funktionella för staten. 
Likt tidigare upphandlingar är motivet att upphandla laddningsbara kort 
för förbättring och effektivisering gällande myndigheters utbetalningar till 
vissa identifierade användargrupper.  
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För myndigheter ska laddningsbara kortlösningar innebära minskade 
administrationskostnader och en minskad kontanthantering samt bidra till 
förenklad hantering och ökad säkerhet för mottagaren. 

Upphandlingens omfattning 

Upphandlingen omfattar följande tjänsteområden vilket också innebär att 
upphandlingen omfattar två olika ramavtal: 

 Laddningsbara förbetalda kort 

 Laddningsbara efterbetalda kort 
 
Utvärderingen av de laddningsbara korten syftar till att Riksgälden ska anta 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grunden bästa förhållande 
mellan pris och kvalitet.  

Utvärdering sker för korten var för sig. Det innebär att det blir en 
anbudsgivare som vinner det förbetalda kortet och en anbudsgivare som 
vinner det efterbetalda kortet. Samma leverantör kan dock tilldelas båda 
korttyperna. Rangordning tillämpas ej. Eventuella tillvalstjänster utvärderas 
inte och påverkar därför inte anbudsutvärderingen. 

Inkomna anbud laddningsbara efterbetalda kort 

Vid anbudstidens utgång den 15 oktober 2020 hade följande två (2) 
anbudsgivare inkommit till Riksgälden inom föreskriven tid 

Anbud 
nr 

Anbudsgivare Organisations-
nummer 

1 ICA Banken AB 516401 - 0190 

2 Swedbank AB 502017 - 7753 

 

Anbuden öppnades den 16 oktober 2020 i upphandlingsverktyget 
TendSign. 

Uppfyllelse av ska-krav 

Prövning av anbuden har i denna upphandling genomförts och Riksgälden 
har kontrollerat att samtliga formella och administrativa ska-krav som 
ställts på anbudet är uppfyllda. Båda anbudsgivaren uppfyller alla ska-krav.  
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Utvärderingsmetod 
 
Utvärderingen har gjorts enligt de förutsättningar som angivits i 
förfrågningsunderlaget och den utvärderingsmetod som där utförligt 
beskrivs. 

3  Resultat av utvärdering 

Utvärdering av Förbetalda kort  

Alla bör-krav i utvärderingen är tillsammans värda 500.000 kr. Det finns 
totalt 5 bör-krav vilket innebär att varje bör-krav är värt 100.000 kr. 
Summan av varje bör-krav som anbudsgivaren inte uppfyller/ offererar 
utgör ett kvalitetsbristtillägg uttryckt i kronor. 

Det finns totalt 2 priser för det efterbetalda kortet. Varje pris har olika vikt 
som uttrycks i procent. Tillsammans har priserna vikten 100 (60 +40) 
procent. Det offererade priset multipliceras med respektive vikt i procent. 
Därefter summeras alla priser ihop. Summan av de offererade priserna är 
anbudssumman. 

Vid utvärderingen av det efterbetalda kortet kommer Riksgälden använda 
nedanstående volymer och vikter avseende antal kort och antal 
kontantuttag. 

Antal kort: 30 000 kort, viktning 60 % 
Antal kontantuttag: 500 000 st. viktning 40 % 

För att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet adderas 
kvalitetsbristtillägget med anbudssumman. Resultatet blir ett jämförpris. 
Anbudet med det lägsta jämförpriset är det anbud som vinner. 
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Anbud ICA Banken Anbud Swedbank 

Bör krav 100.000 kr      

Bör-krav 5.3.4 Nej Ja 

Bör-krav 5.4.6 Ja Nej 

Bör krav 5.5.5 Ja Ja 

Bör krav 5.6.8 Ja Ja 

Bör krav 5.6.14 Ja Ja 

Kvalitetsbristtillägg  + 100.000 kr + 100.000 kr 

 

Pris per kort i kr  
 
(60 %) * 30 000 kort 

146 

146 * 0,60 * 30.000 

= 2.628.000 kr 

295 

295 * 0,60 * 30.000 

=  5.310.000 kr 

Pris per kontantuttag i 
kr  

(40%)* 500 000 uttag 

10 

10 * 0,40 * 500 000 
=  2.000.000  

1,50 

1,50 * 0,40 * 500 000 
=  300.000 

Anbudssumma i kr 2.628.000 + 2.000.000            
= 4.628.000 kr 

5.310.000 + 300.000  = 
5.610.000 kr 

Jämförpris i kr 

Kvalitetsbristtillägg 

4.628.000 

+ 100.000 = 

4.728.000 kr 

  

5.610.000 

+ 100.000 = 

5.710.000 kr 

  

 

Den anbudsgivaren som fått lägst jämförvärde för efterbetalda korttjänster 
är ICA banken AB med ett jämförvärde 4.728.000 kr och ett kortpris på 
146 kr.  


