
 

 

 
Prot. N. 178 

 

MEDDELANDE OM OFFENTLIG UPPHANDLING 

 
 

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm 

 
 

Angående: Anbudsinfordran för deltagande i ett öppet förfarande avseende utkontraktering 

av tjänster för anordnande och ledning av kurser i det italienska språket och i 

italiensk kultur, i enlighet med artikel 17 i lagdekretet nr. 392 av den 27 april 

1995. Kurserna kommer att hållas vid det Italienska Kulturinstitutet i Stockholm 

under treårsperioden 2023-2025. 

CIG/Identifieringskod för upphandling (Tender Identification Code): 94436889DD 

 
 

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm, hädanefter ”Beställaren”, ämnar med denna 

upphandling inleda ett öppet förfarande som ska syfta till att utse en ekonomisk ”Aktör” som 

ska anförtros ovan beskrivet uppdrag och där urvalet ska ske genom att tillämpa det 

förfarandesätt och de föreskrifter som anges nedan. 

 

1. Upphandlingsobjekt och Upphandlingens värde 1 

1.1 Affärsrelationerna mellan Beställaren och Aktören kommer att regleras av ett kontrakt 

som är förenligt med Bilaga 1. 

1.2 Utvald aktör kommer att utföra de prestationer som anges i Bilaga 2. 

1.3 Uppskattat värde på outsourcingkontraktet uppgår till 300.000 årligen (900.000 för 

hela treårsperioden, med start från den första januari 2023). Uppskattad årsavgift för 

utkontrakteringstjänsten, och som har använts för uppskattning av upphandlingens 

värde, uppgår till 130.000 SEK exklusive indirekta skatter. Till den årliga avgiften 

tillkommer kostnader, som ska bekostas helt och hållet av aktören, för en 

personalgrupp med arbetsuppgifter inom expediering, bokföring och kurssamordning. 

 

 
2. Ansvarig person för upphandlingsförfarandet 

Upphandlingsansvarig person är Francesco di Lella, Chef för Italienska Kulturinstitutet i 

Stockholm. 

 
3. Kravspecifikationer 

 
 

3.1 Den Aktör som befinner sig i ett av de tillstånd som anges i Bilaga 3 vilka utgör skäl 

för uteslutning från upphandlingen, alternativt som inte uppfyller de speciella 

kravspecifikationer som eventuellt anges i Bilaga 2, utesluts från upphandlingen. 



 

 

 

3.2 Avsaknaden av skäl för uteslutning liksom uppfyllandet av kravspecifikationerna ska 

intygas genom en ersättningsförsäkran, alternativt en edsvuren försäkran inför 

behörig myndighet förenligt med den blankett som återges i Bilaga 3. Aktören tillåter 

att Beställaren utför kontroller vid de lokala behöriga myndigheterna som ska syfta till 

att granska sanningshalten i lämnade intyganden om kravuppfyllelse. 

 
3.3 Aktören ska vara försedd med ett lämpligt försäkringsskydd mot yrkesrelaterade 

risker. 

 
4. Tilldelningskriterier 

 
 

Tilldelningskriteriet motsvaras av det mest ekonomiskt förmånliga erbjudandet enligt följande 

parametrar: 50 % av poängen tilldelad på grundval av det tekniska anbudet; 50 % av poängen 

tilldelad på grundval av det ekonomiska erbjudandet. 
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5. Tidsfrister för anbudsinlämning 

 
 

5.1 Luntorna med anbud ska vara stängda och förslutna och utsidan ska vara försedd med texten: 

- ”ÖPPNAS EJ: Anbud för tilldelning av utkontrakterade tjänster för anordnande och 

ledning av kurser i det italienska språket vid Italienska Kulturinstitutet under 

treårsperioden 2023-2025 – CIG/Tender Identification Code 94436889DD“ 

- Utöver Aktörens företagsnamn, företagssäte och kontaktuppgifter. 

 
 

5.2 För att inte riskera att uteslutas från upphandlingen ska luntan innehålla tre kuvert, 

där varje kuvert är förseglat med sigillack eller med tejp längs med 

förslutningskanterna, alternativt stängt och stämplat på förslutningskanterna. På 

kuverten ska man ange upphandlingsobjektet, avsändande ekonomiska aktör och 

följande ordalydelser: 

- A (Administrativa dokument) 

- B (Tekniskt anbud) 

- C (Ekonomiskt anbud). 

 
 

5.3 Översändandet av luntorna inom den utsatta tidsfrist som återges i nästa punkt sker 

på avsändarens egna risk. Inkommer inte luntorna till rätt adress inom utsatta frister 

och 



 

 

enligt angivet förfarandesätt kommer avsändaren att uteslutas från upphandlingen. 

Dessa luntor kommer inte att öppnas utan återsänds då till Aktören. 

 
5.4 Luntorna innehållande anbuden med tillhörande dokumentation ska inkomma senast 

klockan 18:00 den 2 december 2022 på ett av nedan uppräknade sätt som väljs av 

Aktören: 

- via post som skickas till Beställaren och adresseras till: Dott. Francesco Di Lella, 

Istituto Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14 - 11527 Stockholm; 

- personligen, måndag till fredag, från klockan 9.30 till klockan 12.30, med undantag 

för helgdagar, och där beställaren ska bekräfta mottagandet genom att utfärda ett 

mottagningskvitto. 

 
5.5 För att se om anbudslämnandet har skett i tid kommer enbart mottagningsstämpeln 

som Beställaren vidhäftar på luntan att tas i anspråk. 

 

5.6 Om anbudet och/eller framställd dokumentation för deltagandet i upphandlingen 

skrivs under av ett ombud för Aktören ska lämplig dokumentation lämnas för 

ändamålet (fullmakt, beslut o.s.v.) som intygar att firmateckningsrätt föreligger. 
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5.7 Anbudet och tillhörande dokument ska vara utformande på italienska eller svenska. 

 
 

5.8 Anbud som innehåller flera erbjudanden, är villkorade eller alternativa och 

underordnade till varandra kommer att uteslutas. 

 
 

6. Vad kuverten som infogas i luntan ska innehålla 

 
 

6.1 Kuvert ”A – Administrativa dokument” 

6.1.1 Kuvert ”A – Administrativa dokument” ska innehålla följande dokumentation: 

a) Särskilt kravspecifikationsdokument (Bilaga 3), där Aktören förväntas intyga att 

en avsaknad av skälen för uteslutning föreligger och att man uppfyller de 

kravspecifikationer som eventuellt finns angivna i Bilagan, samt där aktören 

går med på att utan reservationer eller undantag godta bestämmelserna och 

villkoren i upphandlingen, liksom även i Bilaga 1 och 2, vilka utgör en ingående 

del i upphandlingen; 

b) Aktören förpliktar sig även att stå fast vid sitt anbud under 180 dagar räknat 

från sista dagen för mottagande av anbudet, samt att man är beredd att 

förlänga den tidsfristen i ytterligare 90 dagar på Beställarens begäran; 

6.1.2 Om begärd information saknas eller är ofullständig, samt vid andra avvikelser vad 

gäller efterfrågade uppgifter i punkt 6.1.1, ska Beställaren till Aktören bevilja en 

tidsfrist på högst tio dagar för att den senare ska kunna lämna, komplettera eller 

justera efterfrågade uppgifter. Om denna tidsfrist utlöper utan att Aktören har 

vidtagit åtgärder utesluts aktören från upphandlingen. Avvikande uppgifter som 



 

 

inte går att åtgärda är till exempel brister i dokumentationen som omöjliggör en 

identifiering av innehållet eller av ansvarig person. 

 

6.2 Kuvert ”B – Tekniskt anbud” 

6.2.1 I kuvert ”B – Tekniskt anbud” ska den ekonomiska aktören framföra sitt bästa 

möjliga tekniska anbud som ska ligga inom ramen för de minimikrav som anges i 

Avsnitt 1 i Bilaga 2 (tekniska specifikationer för prestationen och eventuella 

kravspecifikationer som ligger till grund för bedömningen). 

6.2.2 Om de minimikrav som anges i Avsnitt 1 i Bilaga 2 är uppfyllda kommer 

poängsumman att tilldelas på grundval av den bedömningstabell som förutses av 

Avsnitt 2 i Bilaga 2. 

6.2.3 Anbudet ska innehålla den ekonomiska aktörens företagsnamn och vara 

undertecknat av teckningsansvarig eller av ombudet med en bilagd kopia på 

undertecknarens giltiga Id-handling. 
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6.3 Kuvert ”C – Ekonomiskt anbud” 

6.3.1 I kuvert ”C – Ekonomiskt anbud” ska aktören framföra sitt bästa möjliga 

ekonomiska anbud för efterfrågad prestation. 

6.3.2 Aktören ska ange anbudets procentuella höjning jämfört med det procentuella 

värde som utgör upphandlingens utgångsvärde. 

6.3.3 Anbudet ska innehålla den ekonomiska aktörens företagsnamn och vara 

undertecknat av teckningsansvarig eller av ett ombud med en bilagd kopia på 

undertecknarens giltiga Id-handling. 

 

 
7. Öppnande och bedömning av inkomna anbud 

7.1 Luntorna kommer att öppnas av Upphandlingskommittén den 3 december 2022 

klockan 11:00 in samband med ett offentligt anbudsöppningssammanträde som 

ska hållas på Beställarens huvudkontor på ovan angiven adress. 

 
7.2 Endast anbudsgivarens företrädare kommer att tillåtas närvara. 

 

 

 

8. Överlåtelse av kontraktet och underentreprenad 

 
 

8.1 Det är förbjudet för Kontrahenten att helt eller delvis överlåta ingånget kontrakt. 

 
 

8.2 Eventuella underentreprenader får inte sammantaget överstiga trettio procent av 

kontraktets totalbelopp. 



 

 

 

8.3 I händelse av underentreprenad: 

a) Huvudentreprenören förblir fullt ansvarig gentemot Beställaren för hela kontraktets 

återverkningar; 

b) Den ekonomiska aktören anger i sitt anbud vilka delar av upphandlingen som 

eventuellt avses lägga ut på underentreprenörer, samt namn på föreslagna 

underentreprenörer; 

c) Underentreprenören ska uppfylla de kravspecifikationer som förutses av 

upphandlingsförfarandet begränsat till den prestation som är föremål för 

underentreprenaden; 

d) Kontrahenten godtar att Beställaren kan komma att överföra betalningar direkt till 

underentreprenören för de prestationer som utförts av den senare inom ramen för 

upphandlingen; 

e) Kontrahenten godtar uttryckligen att det kan bli aktuellt att byta ut de 

underentreprenörer för vilka skäl för uteslutning anses föreligga. 

 

 
9. Förtydliganden 

 
 

9.1 Eventuella förfrågningar om information eller förtydliganden ska skickas till 

Beställaren inom skälig tid och minst sju dagar före anbudslämnandet till följande e-

postadress: stockholm.segreteria@esteri.it. 

 

9.2 Beställaren förpliktar sig att svara på samtliga ställda frågor och nedteckna svaren 

till dessa senast fyra dagar före tidsfristen för när anbudslämnandet utlöper. 

 

 
10. Dataskydd 
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10.1 Beställaren förbinder sig att skydda de personuppgifter som tillhandahållits av den 

ekonomiska Aktören förenligt med gällande italienska lagbestämmelser på området 

för skydd av fysiska personer med särskild hänsyn till behandling av personuppgifter 

och för ändamålet bifogas en informationstext som Bilaga 4. 

 

10.2 I och med sitt undertecknande av informationstexten medger Aktören en behandling 

av sina personuppgifter från Beställarens sida, inklusive de kontroller som omnämns i 

avsnitt 3.2. 

 

 

 

mailto:stockholm.segreteria@esteri.it


 

 

 
11. Tillämpliga lagbestämmelser 

 
 

Urvalsförfarandet för att välja ut kontrahenten regleras av italiensk lag. 

 
 

Stockholm, 

Upphandlingsansvarig person 

 

Francesco Di Lella 
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Bilaga 1 

 
 

KONTRAKTET 
INGÅS MELLAN 

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm, hädanefter betecknat ”Beställaren” 

OCH 

[ ............................. ],1 hädanefter betecknad ”Kontrahenten” 

 
 

Artikel 1 - Upphandlingsobjekt 

 
 

1.1 Kontrahenten kommer att utföra sitt uppdrag förenligt med de tekniska specifikationer 
som återges i Bilaga 2 i upphandlingskontraktet och som bifogas till detta kontrakt 
som en ingående och utgörande del av det. 

 
Artikel 2. – Årsavgift 

 

2.1 Den procentuella ökningen jämfört med uppskattad årsavgift för utkontrakteringen och 
som även utgör upphandlingsvärdet, det vill säga jämfört med beloppet 130.000 SEK, 
motsvarar [----] %, exklusive indirekta skatter och utan att tumma på de särskilda 
villkoren i Bilaga 2 till upphandlingskontraktet. 
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2.2 Den totala årsavgiften, som är summan av upphandlingsvärdet och den procentuella 

ökningen, uppgår till [-------]. Detta belopp ska vara en fast summa som inte får vara 
föremål för justering och som ska motsvara den totala ersättningen för alla åtgärder 
som kan tänkas behövas för ett korrekt och regelmässigt verkställande av 
prestationerna. 

2.3 Nämnda sammantagna årsavgift ska även omfatta en schablonersättning för den 
andel som är hänförlig till Beställarens kostnadsutlägg då Beställaren bekostar 
utgifter för använda lokalers skötsel, vilket mer ingående inbegriper planerat och 
löpande underhåll, städning, fastighetsföreningsavgifter, räkningar avseende 
förbrukning av vatten, el och värme, samt telefon- och internetabbonemang; 

2.4 Kontrahenten kan inte, för prestationerna som utgör upphandlingsobjektet, till 
Beställaren betala belopp som understiger den årsavgift som anges i denna paragraf. 
När ovanstående ersättnings har betalats kommer Beställaren att anse alla sina 
anspråk som tillgodosedda. 

 
Artikel 3 - Varaktighet 

 
3.1 Detta kontrakt gäller från och med den 1 januari 2023 och fram till den 31 december 

2025. 
3.2 Prestationerna ska utföras inom den tidsfrist som förutses av Bilaga 2 till 

upphandlingskontraktet. 
3.3 Uppdraget avslutas när ovanstående tidsfrist har utlöpt och utan att Beställaren 

behöver säga upp det. Förnyelser eller implicita eller automatiska förlängningar av 

 
1 Skriv in den ekonomiska aktörens företagsnamn, företagssäte, eventuellt organisationsnummer eller 
medlemsnummer i handelsregistret eller likvärdig identifieringskod som förutses av det lokala regelverket. 



 

 

uppdragstiden godtas ej. 

 
3.4 Beställaren får förlänga tiden för detta kontrakt med samma villkor eller med mer 

fördelaktiga villkor för Beställaren om det vid tidpunkten för tidsfristens utgång inte 
varit möjligt att inleda ett förfarande för en ny upphandling. En sådan förlängning 
kommer då att ha den tidslängd som är nödvändig för att avsluta de rättsliga 
förfaranden som krävs för att kunna utse en ny Kontrahent. Ett skriftligt meddelande 
om ovanstående förlängning kommer i så fall att skickas senast i samband med 
kontraktets utgång. 

 
Artikel 4 – Verkställande 
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4.1 Kontraktet får inte överlåtas, helt eller delvis, till tredje män. 

 

 

4.2 I händelse av underentreprenad: 
a) huvudentreprenören är fullt ansvarig gentemot Beställaren för hela kontraktets 

återverkningar; 
b) Kontrahenten får endast lägga ut på underentreprenad de eventuella delar av 

upphandlingen som specificerats i anbudet och till de i den delen föreslagna 
underentreprenörerna; 

c) Underentreprenören ska uppfylla de kravspecifikationer som förutses av 
upphandlingsförfarandet begränsat till den prestation som är föremål för 
underentreprenaden; 

d) Kontrahenten godtar att Beställaren kan komma att ta emot betalning direkt från 
underentreprenören för de prestationer som tillhandahållits direkt av den senare 
inom ramen för upphandlingen; 

e) Kontrahenten godtar uttryckligen att det kan bli aktuellt att byta ut de 
underentreprenörer för vilka skäl för uteslutning anses föreligga. 

 
4.3 Kontrahenten förpliktar sig att utföra den kontraktsfästa prestationen genom att iaktta 

samtliga i kontraktet förekommande klausuler och villkor utan undantag, samt genom 
att efterleva Beställarens anvisningar. 

 
4.4 En överträdelse av bestämmelserna i denna paragraf från Kontrahentens sida ska 

betraktas som ett grovt avtalsbrott och utgör därmed en giltig anledning till att kunna 
häva kontraktet. 



 

 

Artikel 5 - Betalningsfrister och betalningssätt 

 
 

5.1 Beställaren kommer att ange ett bankkontonummer där Kontrahenten kan sätta in 
inbetalningarna. Kontrahenten ska endast göra insättningarna via banköverföringar till 
angivet bankkonto. 

 
5.2 På fakturorna ska alltid följande kodbeteckning anges: ”CIG 94436889DD” 

 
5.3 Betalning ska ske i form av en engångsinbetalning senast den 1 december varje år. 

 
 

Artikel 6 – Ansvarig person för förfarandet 

 
 

6.1 Upphandlingsansvarig person är Francesco Di Lella. 
 

 

Artikel 7 – Straffavgifter för avsaknad eller förlust av behörighetskrav 

7.1 En förlust av de behörighetsrekvisit som intygats för urvalet i Bilaga 3 till 

upphandlingskontraktet eller om det vid en senare kontroll skulle framgå att dessa 9 
rekvisit har förlorats och detta inte beror på orsaker av typen force majeure som inte 
kan tillskrivas kontrahenten, tillämpas en straffavgift uppgående till 5 procent av 
kontraktssumman, ej inräknat eventuellt skadestånd. 

 
Artikel 8 – Straffavgifter för avtalsbrott 

 
 

8.1 Kontrahentens dröjsmål i att verkställa prestationen i strid med detta kontrakt medför, 
om detta inte beror på orsaker av typen force majeure som inte kan tillskrivas 
kontrahenten, att en straffavgift tillämpas uppgående till 0,5 promille av kontraktets 
nettovärde för varje dag som förseningen varar. 

 
8.2 Om kontrahenten inte fullföljer sitt uppdrag förenligt med de frister och villkor som 

återges i detta kontrakt kommer Beställaren att skriftligen reklamera avtalsbrottet och 
om möjligt ange erforderliga åtgärder för att efterleva de bestämmelser som man 
brutit mot, samt sätta en lämplig deadline för framförandet av eventuella 
motinvändningar från motpartens sida. Om Kontrahenten inte inkommer med någon 
lämplig förklaring ska kontrahenten fullfölja de åtgärder som föreslagits och om 
kontrahenten inte gör detta inom utsatt tidsfrist kommer den straffavgift som förutses 
av paragraf 8.1 att bli tillämplig. 



 

 

8.3 Infordran eller betalning av straffavgiften kommer inte att under några som helst 
omständigheter befria Kontrahenten från den prestation som förutses av kontraktet. 

 
8.4 Om den straffavgift som föranletts av denna artikel uppgår till tio procent av netto 

kontraktvärdet eller om det under kontraktets verkställighet framgår avtalsbrott från 
Kontrahentens sida som är sådana att de orsakar en betydande skada för 
Beställaren, kan Beställaren upplösa kontraktet för grovt avtalsbrott från 
Kontrahentens sida och samtidigt förbehålla sig rätten att väcka en skadeståndstalan. 
Kontrahenten ska därutöver ersätta Beställaren med eventuella extra kostnadsutlägg 
som erlagts av Beställaren för att låta annan uppdragstagare utföra prestationen i 
kontrahentens ställe. 

 
Art. 9 – Upplösning 

 

9.1 Beställaren kan upplösa kontraktet under kontraktets giltighetstid om: 
a) kontraktet undergår en substantiell förändring som föranleder till ett nytt 

upphandlingsförfarande förenligt med artikel 72 i Direktiv 2014/23/EU; 
b) Kontrahenten befinner sig i ett utav de lägen som utgör skäl för uteslutning och som 

anges i artikel 57 i Direktiv 2014/24/EU; 
c) om upphandlingen inte skulle ha vunnits av Kontrahenten om hänsyn hade tagits till 

kontrahentens grova åsidosättande av de förpliktelser som kan härledas ur Eu-
fördrag och Direktiv 2014/23/EU; 

d) om ett av de fall för grovt avtalsbrott från kontrahentens sida som uttryckligen förutses 
av denna uppdragsbeställning aktualiseras, eller också om ett annat grovt avtalsbrott 
från Kontrahentens sida och som förutses av en på kontraktet tillämplig lag 
aktualiseras. 

 
9.2 Beställaren kan upplösa kontraktet under kontraktets giltighetstid även i följande fall: 

a) Om Kontrahenten uppvisar ett bristfälligt ledarskap eller andra tillkortakommanden 
gällande efterlevnaden av klausulerna i detta kontrakt; 

b) om force majeure inträder: 

 
 

Artikel 10 – Ansvar 
 

10.1 Kontrahenten åtar sig allt ansvar för olyckor och skador som åsamkas Beställaren 
med anledning av vårdslöshet eller försumlighet under 

1
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prestationens utförande. Kontrahenten åtar sig att garantera konfidentialiteten hos 
eventuellt inhämtade uppgifter till följd av detta kontrakt. 

 
10.2 Kontrahenten och Beställaren är ansvariga för om de handlar i strid mot de 

åtaganden som åligger dem enligt italiensk lag vad gäller skydd av fysiska personer i 
fråga om behandling av personuppgifter. 

 

10.3 De åtaganden som Kontrahenten bundit sig till i och med detta kontrakt ger inte under 
några omständigheter upphov till ett anställningsförhållande av vilket som helst slag, 
direkt eller indirekt, mellan Beställaren och den personal som Kontrahenten anlitar. 
Inte heller kan kontraktet ge upphov till att några som helst anspråk riktas mot 
Beställaren med undantag för vad som uttryckligen överenskommits. Personalen får 
endast utöva sådan verksamhet som föreskrivs av detta kontrakt och all övrig 
verksamhet är att betrakta som otillåten. Kontrahenten förbinder sig att informera all 
anlitad personal om denna klausul. 

10.4 Beställaren friskrivs från allt ansvar vad gäller utbetalning av löner och sociala 11 
avgifter som Kontrahenten är skyldig sin anlitade personal. 

 
10.5 Beställaren friskrivs från allt ansvar för en oriktig hantering av ekonomiska och 

administrativa frågor och om Beställaren skulle bli betalningsskyldig för vilken som 
helst form av utgiftspost som inte förutses av kontraktet kommer Beställaren att utöva 
sin regressrätt mot Kontrahenten. 

 
10.6 Beställaren utövar en kontroll och tillsyn över att kvalitén på de tjänster och 

prestationer som tillhandahålls av Kontrahenten är förenliga med de tekniska 
specifikationer som anges i Bilaga 2 till upphandlingen vilken har bifogats till 
kontraktet och som utgör en ingående del av det. Beställaren ska därför inte på något 
sätt vara inblandad i rekryteringen av anlitad personal. 

 
10.7 Beställaren ansvarar för säkerheten i myndighetens byggnadsutrymmen genom att se 

till att man följer lokalt gällande säkerhetsföreskrifter, inbegripet sådana som har en 
koppling till extraordinära situationer som kräver ändamålsenliga åtgärder. 

 
10.8 Beställaren ansvarar för att bevaka tillträdet till personalens och tjänstanvändarnas 

utrymmen, även genom extraordinära kontroller om sådana krävs, och tar även på sig 
kostnaderna för en sådan bevakning. 



 

 

 

Artikel 11 – Slutliga bestämmelser 

 
11.1 Ingen klausul i detta kontrakt kan tolkas som ett uttryckligt eller underförstått 

avstående från den immunitet som internationell rätt tillerkänner Beställaren. 

 
11.2 Detta kontrakt regleras av svensk lag. Om tvister uppstår är Stockholms tingsrätt 

behörigt forum. 

 
11.3 Detta dokument utgör gemensam partsvilja för Beställare och Kontrahent och kan 

endast ändras genom upprättande av ett annat kontrakt med samma form. Att ändra i 
kontraktet på något annat sätt är uteslutet. 

 
Stockholm, 
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Bilaga 2 

 
 

Avsnitt 1 
PRESTATION SOM ÄR FÖREMÅL FÖR KONTRAKTET 

(Tekniska specifikationer) 

 
 

 

Kontrahenten ska ansvara för att marknadsföra och anordna kurser i det italienska språket 
och i italiensk kultur vid det Italienska Kulturinstitutet i Stockholm under perioden från den 1 
januari 2023 till den 31 december 2025. För ändamålet ska Kontrahenten tillhandahålla 
föreläsande lärare och en kvalificerad receptionist till kursexpeditionen. 

 

- Kursexpeditionen ska sköta kommunikationen både med studenter och lärare och ska 
även utgöra den enda kommunikationsvägen mellan lärare, studenter och Institutet. 
Expeditionen ska upprätta kursplanen och har även hand om logistiska aspekter, 
samt om organisatoriska, försäkringsrelaterade, skatte- och 
socialförsäkringsrelaterade frågor med koppling till kurserna; 
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- Personen som ansvarar för att sköta den administrativa kursexpeditionen ska 

kunna visa en beprövad erfarenhet på området på minst två år; 

 
 

- Kursutbudet ska erbjuda kurser för samtliga språknivåer, det vill säga alla nivåer från 
nivå A1 och till nivå C2 enligt den Gemensamma Europeiska Referensramen för 
språk (CQER); 

 
- Antalet kursdeltagare vid varje kurs ska fastställas med hänsyn till alla lokala 

bestämmelser i säkerhetshänseende och detta gäller även för extraordinära 
situationer som kräver ändamålsenliga åtgärder; 

 
- Det efterfrågas ett förslag på ett utbud av kurser och aktiviteter med kulturella inslag 

som ska ha en koppling till språkkurserna och som man avser ta fram i samråd med 
Institutet och enligt anvisningarna för integrerad marknadsföring som skrivits av det 
Italienska Ministeriet för Utrikesrelationer och Internationellt samarbete; 

 
- Aktören tar fram förslag för att marknadsföra kurserna; 

 
- Aktören genomför kurserna vid Institutets huvudkontor med undantag för om specifika 

kurser har särskilda logistiska behov som behöver tillgodoses, samt med undantag 
för force majeure; 

 
- Kontrahenten godtar uttryckligen att de utrymmen som ställts till förfogande för 

kurserna inte ger rätt till en exklusiv förfoganderätt utan blir tillgängliga för Institutet 
under de tider som kurserna inte pågår; 

 
- Föreslaget kursutbud ska syfta till att erhålla kursintygen CILS (Certification of Italian 

as a Foreign Language) / CELI (Certificate of Knowledge of Italian Language); 

 



 

 

- Kontrahenten ska visa att man har erfarenhet av att ha bedrivit liknande 
kursverksamhet under de senaste tre åren; 

 

- Lärarna ska vara professionellt kvalificerade och kunna visa att de uppfyller minst ett 
av följande krav: ha 150 timmars styrkt erfarenhet i att undervisa i italienska som 
främmande språk; ha ett diplom för specialisering i undervisning i italienska som 
andraspråk; ha en utbildning som ger behörighet för undervisning i italienska (en 
akademisk examen kommer att ges företräde i bedömningen); 

 
- Kontrahenten ska inte ha några obetalda skattefordringar i Sverige vad gäller 

inbetalning av skatt och sociala avgifter för anlitad Personal; 
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- Kontrahenten ska iordningsställa en lämplig pedagogisk och teknisk utrustning i varje 

klassrum och som ska kunna användas i undervisningen; 

 
- I samråd med Institutet ska kontrahenten anordna regelbundna seminarier för 

fortbildning av undervisande lärare; 

 
- Varje år ska kontrahenten presentera en rapport som redogör för antalet utförda 

kurser och för vilka kurstyper som har utförts, samt för antalet inskrivna 
kursdeltagare. I rapporten ska det även ingå en administrativ och ekonomisk 
redogörelse för genomförda kurser; 

 
- Beställaren ställer sina egna lokaler till förfogande som är belägna på adressen 

Gärdesgatan 14, 11527 Stockholm; 
 

- Kontrahenten åtar sig alla kostnader för kursernas genomförande (kontorsmaterial, 
kursböcker, tidningsmagasin och allt övrigt material som är användbart för 
ändamålet). 

 
- Kontrahenten förpliktar sig även att betala de föreningsavgifter som efterfrågas av 

Italienska Kultutinstitutet i Stockholm från samtliga kursdeltagare för att få använda 
sig av institutets tjänster. 

 
-  

 
Avsnitt 2 

BEDÖMNINGSTABELL FÖR ANBUD 
 

 

Vid bedömningen av inkomna anbud kommer bedömningskommittén att vid 

poängtilldelningen utgå från en högsta poängsumma på 100 poäng genom att tillämpa 

följande uppräknade parametrar och fördelningskriterier: 

- Upp till maximalt 50 poäng för det tekniska anbudet; 

- Upp till maximalt 50 poäng för det ekonomiska anbudet; 

 

 

 



 

 

 

BEDÖMNINGSTABELL FÖR TEKNISKT ANBUD 

 

Bedömningskommittén kommer att tilldela maximalt 50 poäng som är fördelade enligt 15 

följande: 

 

1) upp till maximalt 30 poäng för lärarnas professionella kvalifikationer som kan bestå 

av följande meriter: 

a. Specialiseringsdiplom i undervisning i italienska som andraspråk (Ditals, Cedils, 

Itals och liknande). 

Poäng för specialisering på nivå avancerad nivå: 3 poäng per diplom. 

Poäng för specialisering på nivå grundnivå: 2 poäng per diplom. 

b. Postakademiskt påbyggnadsår i undervisning i italienska som andraspråk vid ett 

italienskt universitet. 

Licentiatexamen (postakademisk tvåårig kurs): 5 poäng per diplom. 

Påbyggnadsår (ettårig kurs efter examen): 3 poäng per diplom. 

 

Vi vill understryka att man inte kan få poäng för både påbyggnadsår och för licentiatexamen 

eftersom dessa tar ut varandra och att det inte heller går att lägga ihop poäng för olika 

akademiska titlar (till exempel Akademisk titel med Postakademisk titel). Den sammantagna 

beräkningen av erhållen poängsumma för lärarnas professionella kvalifikationer kommer att 

motsvara summan, som ej får överskrida maxpoängen 30, för de poäng som tilldelats för 

varje intygad kvalifikation i aktörens framförda tekniska anbud. I samband med att uppställda 

rekvisit verifieras och innan utkontrakteringen skrivs under, behöver Operatören visa upp 

relevanta anställnings- eller samarbetskontrakt. 

 

2) upp till maximalt 10 poäng för kvalifikationerna hos personen som ska sköta 

expeditionen. Akademisk examen: 5 poäng;  

certifierade kunskaper i svenska (om modersmålet är italienska) eller certifierade 

kunskaper i italienska (om modersmålet är svenska): 2,5 poäng; 

erfarenhet i branschen: 2,5 poäng. 
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3) upp till maximalt 10 poäng för det kulturella kursutbudet, vilket ska vara inriktat på de 

teman som anses vara mest tilltalande bland förekommande teman i programmet för 

integrerad marknadsföring och som främjas av det italienska Ministeriet för 

utrikesrelationer och internationellt samarbete inom följande huvudområden: design, 

arkeologi och kulturskatter, italienska museer, italiensk samtidskonst, italiensk 

hautekokkonst, kulturell turism, kulturell och kreativ industri (filmindustri, audiovisuell 

industri, bokförlag), musik, samt andra områden som anbudsgivaren själv kan 

identifiera på grundval av den lokala marknadens efterfrågan. 

 

BEDÖMNINGSTABELL FÖR EKONOMISKT ANBUD 

 

Bedömningskommittén kommer att tilldela maximalt 50 poäng för det ekonomiska anbudet. 

Maxpoängen kommer att tilldelas till det bästa lämnade anbudet. 

Därefter kommer övriga lämnade anbud att erhålla en poäng som parametriseras i proportion 

till bästa lämnade anbud enligt följande tillämpade formel för poängtilldelning: 

 

x=Po*C/Pi 

 

 

Där 

x = poängen som tilldelas det aktuella anbud som granskas; 

Pi = bästa procentsats för ökning av utgångsbudet (det bästa anbudet);  

C = maximal poäng som kan tilldelas (50 poäng); 

Po = procentsats för den procentuella ökningen av utgångsbudet som ska bedömas (anbud som 

granskas) 



 

 

Bilaga 3 
 

SÄRSKILT DOKUMENT MED KRAVSPECIFIKATIONER 

All information ska införas av den ekonomiska aktören om inte annat föreskrivs 

uttryckligen 

DEL 1 

UPPLYSNINGAR OM UPPHANDLINGSFÖRFARANDET OCH BESTÄLLAREN 

Beställarens identitet Svar: 

Namn: Italienska Kulturinstitutet i Stockholm 

Titel för och kort beskrivning av 

upphandlingen: 

Anordnande och ledning av kurser i det italienska språket 

och i italiensk kultur, i enlighet med artikel 17 i lagdekretet 

nr. 392 av den 27 april 1995. Kurserna kommer att hållas 

vid det Italienska Kulturinstitutet under treårsperioden 

2023-2025 

CIG (identifieringskod för upphandling)  94436889DD 

 

 

DEL 2: UPPLYSNINGAR OM DEN EKONOMISKA AKTÖREN 17 
A. Identifieringsuppgifter för 

ekonomisk aktör 

Svar: 

Företagsnamn: [……… ] 

Nationellt identifikationsnummer om 

ett sådant förutses 

(organisationsnummer, 

momsregistreringsnummer, 

registreringsbevis….) 

[………] 

Postadress: [………] 

Kontaktpersoner: 

Telefon: 

Certifierad e-postadress eller e-

postadress: 

(webbsida) (om förekommande): 

[………] 

[………] 

[………] 

[………] 

 

B. Eventuella företrädare 

för ekonomiska aktör: 

Svar: 

Fullständigt namn 

Födelsedatum och födelsehemort 

[………] 

[………] 

Befattning/Mandat för att handla: [………] 

Postadress: [………] 

Telefon: [………] 

E-postadress: [………] 

Om nödvändigt, var vänlig och 

tillhandahåll förtydliganden kring 

företrädarskapet (form, omfattning, 

syfte): 

[………] 
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DEL 3: SKÄL TILL UTESLUTNING 

 

A: Skäl för uteslutning som har en koppling till fällande straffrättsliga domar 

Aktörer som dömts med straffrättslig slutgiltig dom i Italien eller i landet där 

upphandlingen äger rum av en eller flera bland följande uppräknade anledningar utesluts 

från att få delta i upphandlingen: (1) delaktighet i kriminell organisation; (2) korruption; 

(3) bedrägeri; (4) terroristbrott eller brott med koppling till terroristisk verksamhet; (5) 

penningtvätt av medel som härrör från kriminell aktivitet eller från finansiering av 

terrorism; (6) barnarbete och annan form av människohandel; (7) samtliga övriga brott 

som leder till en obehörighet att ingå avtal med statliga myndigheter. De situationer som 

är relevanta för uteslutning är de som regleras av italiensk lag, men därutöver även: 

- i den europeiska unionens medlemsstater, de situationer som anges av den 

inhemska lag som införlivat artikel 57 i direktiv 2014/24/UE; 

- samt, i de stater som inte tillhör den europeiska unionen, likvärdiga situationer 

som förutses av inhemsk straffrättslig lagstiftning. 

A. Skäl med en koppling till fällande 

straffrättsliga domar 

Svar: 

1) Har den ekonomiska aktören, alternativt en 

person i aktörens ledningsgrupp eller tillsynsorgan, 

alternativt vem som helst som har mandat för att 

företräda aktören, samt beslutsmakt eller 

kontrollmakt, dömts med fällande dom för ett av de 

skäl som räknas upp ovan med en slutgiltig dom 

som förkunnats tidigast för fem år sedan eller för 

vilken en period för uteslutning från att ingå avtal 

med statliga myndigheter har fastställts i själva 

domen? 

[ ] Ja [ ] Nej 

2) Om svaret är ja, ange (genom att upprepa så 

många gånger som nödvändigt): 

a) datumet för den fällande domen, vilka punkter 

av de återgivna 1 till 7 som aktualiseras och 

domskälen till den fällande domen; 

b) identifieringsuppgifter för dömda personer; 

c) varaktigheten för den period för uteslutning från 

att ingå avtal med statliga myndigheter som 

fastställts i den fällande domen. 

a) Datum: [………], Domens varaktighet: 

[………] Domskäl: [………] 

b) [………] 

c) Uteslutningsperiodens varaktighet [………] 

3) I händelse av en fällande dom, vilka åtgärder 

har den ekonomiska aktören vidtagit för att bevisa 

sin tillförlitlighet (self-cleaning)? 

[Ange vidtagna åtgärder] 

 

B: Skäl för uteslutning som har en koppling till betalning av skatt eller socialförsäkringsavgifter 

B. Betalning av skatteavgifter, skatteutgifter eller 

socialförsäkringsavgifter 

Svar: 

1) Har den ekonomiska aktören infriat alla de 

åtaganden som rör inbetalning av skatteavgifter, 

skatteutgifter och socialförsäkringsavgifter i det 

Land där aktören är skriven, 

i Italien, samt i det Land där upphandlingen äger 

rum? 

[ ] Ja [ ] Nej 
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2) Om svaret är nej, ange: 

a) Landet där skatteförseelsen inträffat; 

b) berört belopp; 

c) på vilket sätt skatteförseelsen har fastställts; 

d) vidtagna åtgärder för att lösa problemet; 

 

a) [………] 

b) [………] 

c) [………] 

d) [………] 

 

C: Skäl för uteslutning med koppling till insolvens, intressekonflikt eller klandervärt 

uppträdande i yrkesutövandet 

 

C. Information kring eventuella situationer med koppling till insolvens, 

intressekonflikt eller klandervärt uppträdande i professionen 

Svar: 

1) Har den ekonomiska aktören efter vad som är er kännedom brutit mot sina 

förpliktelser på området för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljörätt, socialrätt 

och arbetsrätt? 

[ ] Ja [ ] Nej 

2) Befinner sig den ekonomiska aktören i en av följande situationer eller genomgår 

aktören ett förfarande för utredning av en av följande situationer: 

a) konkurs, konkursförfarande, avveckling, ackord framförhandlad med borgenärer, 

tvångsförvaltning eller annan likvärdig situation? 

b) har aktörens verksamhet upphört? 

 
 

a) [ ] Ja [ ] Nej 

 

b) [ ] Ja [ ] Nej 

3) Har den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till klandervärt uppträdande i 

yrkesutövandet? 

[ ] Ja [ ] Nej 

4) Har den ekonomiska aktören ingått avtal med andra ekonomiska aktörer i syfte att 

snedvrida konkurrensen? 

[ ] Ja [ ] Nej 

5) Har den ekonomiska aktören kännedom om vilken som helst intressekonflikt med 

en koppling till aktörens deltagande i upphandlingsförfarandet? 

[ ] Ja [ ] Nej 

6) Har den ekonomiska aktören eller ett företag som kan kopplas till denne 

tillhandahållit konsulttjänster till Beställaren, alternativt deltagit i förberedelsen 

av tilldelningsförfarandet? 

[ ] Ja [ ] Nej 

7) Har den ekonomiska aktören varit föremål för en tidigarelagd hävning av en 

föregående offentlig upphandling eller har man ålagt den ekonomiska aktören att 

betala skadestånd eller andra sanktioner med koppling till en tidigare offentlig 

upphandling? 

[ ] Ja [ ] Nej 

8) Har den ekonomiska aktören: 

a) gjort sig skyldig till grova falska intyganden i samband med att efterfrågad 

information tillhandahölls för att verifiera avsaknaden av uteslutningsskäl eller 

efterlevnaden av urvalskriterier? 

b) har operatören mörkat en sådan information? 

c) har aktören utan dröjsmål översänt de kompletterande dokument som efterfrågats 

av Beställaren? 

d) har aktören på ett otillbörligt sätt försökt påverka en Beställarens beslutsfattande, 

försökt erhålla konfidentiell information som kan skapa aktören otillbörliga 

fördelar under upphandlingsförfarandet, tillhandahållit vilseledande information 

som kan tänkas ha ett starkt inflytande på de beslut som rör 

upphandlingsförfarandet? 

 

a) [ ] Ja [ ] Nej 

 
 

b) [ ] Ja [ ] Nej 

c) [ ] Ja [ ] Nej 

 

d) [ ] Ja [ ] Nej 

9) Vid ett jakande svar på vilken som helst fråga i denna del C, ange inträffade 

situationer och vilka åtgärder den ekonomiska aktören har vidtagit för att bevisa sin 

tillförlitlighet (self-cleaning) 

[Ange 

vidtagna 

åtgärder

] 
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D: Skäl för uteslutning som förutses av den italienska lagstiftningen och likvärdiga 

situationer som föreskrivs av rättsordningen i det land där upphandlingen äger rum 
 

D. Skäl för uteslutning som förutses av den italienska lagstiftningen Svar: 

Befinner sig den ekonomiska aktören i någon av nedan uppräknade situationer? 

1) lagförs aktören i ett mål som handlar om en hävning, en avstängning eller ett 

förbud enligt den italienska lagen för maffiabekämpning? 

 

1) [ ] Ja [ ] Nej 

2) är aktören föremål för infiltration från organiserad brottslighet? 

3) har aktören förbjudits från att utöva sin verksamhet eller har aktören ådragit sig 

någon annan sanktion som medför ett förbud mot att ingå avtal med statliga 

myndigheter? 

4) förekommer aktören i den databas som hanteras av den Nationella Myndigheten 

för Korruptionsbekämpning för att ha lämnat falska intyganden eller förfalskad 

dokumentation i syfte att erhålla utfärdandet av ett kvalificeringsintyg under den 

tid som förekomsten i registret varar? 

5) har aktören brutit mot förbudet mot att bedriva förtroendeverksamhet genom 

förtroendeföretag? 

6) efterlever aktören gällande bestämmelser på området för funktionshindrades rätt 

till sysselsättning? 

7) om aktören har varit offer för ett mutbrott eller en utpressning som utförts av den 

organiserade brottsligheten eller av någon som hade för avsikt att underlätta den 

organiserade brottslighetens verksamhet och det inte är fråga om en nöd- eller 

nödvärnssituation, har aktören anmält händelserna till rättsväsendet? 

8) befinner sig aktören, vid en jämförelse med en annan deltagare i samma 

tilldelningsförfarande, i en situation med dominerande ställning eller i vilken som 

helst affärsrelation, även en effektiv sådan, där den dominerande ställningen eller 

affärsrelationen medför att anbuden kan spåras till en och samma beslutsfattare? 

9) har aktören ingått anställningsavtal för förvärvsarbete eller samarbetsavtal för 

egenföretagande och har aktören tilldelat uppdrag till tidigare anställda hos 

Beställaren som upphört sin anställning tidigast för tre år sedan och som under de 

tre sista anställningsåren utövat en auktoritär makt eller nyttjat sin 

förhandlingskraft för Beställarens räkning gentemot samma ekonomiska aktör 

(pantouflage eller revolving door)? 

2) [ ] Ja [ ] Nej 

3) [ ] Ja [ ] Nej 

 
 

4) [ ] Ja [ ] Nej 

 
 

5) [ ] Ja [ ] Nej 

6) [ ] Ja [ ] Nej 

7) [ ] Ja [ ] Nej 

 

 
8) [ ] Ja [ ] Nej 

 

 
9) [ ] Ja [ ] Nej 

 

DEL 4: URVALSKRITERIER 

 
 Svar 

Uppfyller den ekonomiska aktören alla urvalskriterier som efterfrågas 

i upphandlingsdokumentationen? 

[ ] Ja [ ] Nej 

 
 

DEL 5: AVSLUTANDE INTYGANDEN 

 

Undertecknad/Undertecknade intygar formellt att den information som återges i delarna 2 till 

4 är sanningsenliga och korrekta, samt att undertecknad/undertecknade är medveten/medvetna 

om vilka konsekvenser, även straffrättsliga sådana, som ett osant intygande kan medföra 

enligt den italienska rättsordningen och enligt gällande lokala regelverk. 

Undertecknad/Undertecknade intygar härmed att det inte föreligger något av de skäl för 



 

 

uteslutning som anges i Del 3, samt att jag/vi uppfyller de kriterier som omnämns i Del 4. 

Undertecknad/Undertecknade tillåter formellt Beställaren som anges i del 1 att utföra de 

kontroller vid lokala behöriga myndigheter som ska syfta till att fastställa sanningshalten i 

lämnade intyganden om uppfyllda kriterier. 

Undertecknad godtar utan reservationer eller undantag de bestämmelser och villkor som står 

angivna i anbudsinbjudan och i Bilaga 1 och 2 till anbudsinbjudan, vilka även utgör en 

ingående del av själva anbudsinbjudan. 



 

 

 

 

[Ort och datum] 
 

 

 

[Namn, efternamn och befattning för 

de som undertecknat] 

 

BIFOGA EN KOPIA PÅ ID-HANDLING FÖR VARJE PERSON SOM SKRIVIT UNDER. 

OM DET LOKALT GÄLLANDE REGELVERKET FÖRESKRIVER DET SKA MAN FÖR 

ATT FÖRSE INTYGANDET MED STATUS FÖR ETT EDSVURET INTYGANDE ÄVEN 

BIFOGA DET INTYG SOM UPPRÄTTATS INFÖR BEHÖRIG LOKAL MYNDIGHET. 
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Bilaga 4 

 

INFORMATIONSTEXT KRING SKYDD AV FYSISKA PERSONER 

MED AVSEENDE PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Förordning (EU) 2016/679, artikel 13 

 
Uppgiftsbehandlingen följer principerna för lagenlighet, korrekthet och transparens som värnar 

användarens grundläggande friheter och rättigheter. För detta ändamål tillhandahålls följande 

information: 

 

1. Uppgiftsansvarig är Ministeriet för utrikesrelationer och internationellt samarbete (MAECI) för 

Republiken Italien, som, i det specifika fallet företräds av det Italienska Kulturinstitutet i 

Stockholm, stockholm.segreteria@esteri.it, (+ 49) 0711 1628 100. 

2. MAECI har en anvisad person som ska ansvara för dataskyddet och som vid frågor eller 

reklamationer kan kontaktas via följande kontaktuppgifter (Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROM, tfn. 0039 06 36911 (växel), 

e-post: rpd@esteri.it; certifierad e-postadress: rpd@cert.esteri.it). 

3. Inhämtade personuppgifter är nödvändiga för att kunna välja ut den ekonomiska aktör som ska 

anlitas för de tjänster som är föremål för upphandlingen. 

4. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är en skyldighet som förutses av italiensk lag och en 

eventuell vägran att tillhandahålla begärda uppgifter medför att man utesluts från urvalsförfarandet 

eller från tilldelningsförfarandet. 

5. Uppgiftsbehandlingen kommer att ske manuellt eller digitalt av personal som utsetts för ändamålet. 

6. Inhämtade uppgifter kommer att meddelas till MAECI:s interna och externa kontrollorgan. I och 

med undertecknandet av denna informationstext ger sökanden sitt medgivande till att ovanstående 

uppgifter även får lämnas till behöriga lokala myndigheter för dessas verifiering och för publicering 

av grundläggande uppgifter i ingånget kontrakt på beställarens hemsida, förenligt med italiensk 

lagstiftning på området för offentliga kontrakts transparens. 

7. Inhämtade uppgifter lagras under en tid på maximalt 5 år som tar vid i samband med att 

kontraktstiden utlöper på grund av uppdragets fullgörande eller på grund av annan anledning, 

inklusive kontraktets upplösning på grund av avtalsbrott. Tidsfristen pausas i händelse av att ett 

rättsligt förfarande inleds. 

8. Sökanden kan begära en åtkomst till lagrade personuppgifter och även begära att få korrigera dessa. 

Om så sker ska sökanden framställa en särskild begäran som ska vidarebefordras till de 

kontaktuppgifter som anges vid punkt 1, och samtidigt informera ansvarig person för dataskyddet 

vid MACI vars kontaktuppgifter återfinns vid punkt 2. 

9. Om sökanden anser att hans eller hennes rättigheter har överträtts kan han eller hon framställa en 

reklamation till ansvarig person för dataskyddet vid MAECI. Sökanden kan även vända sig till 

Garanten för dataskydd (adress: Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Rom, tfn. 0039 06 696771 

(växel), e-post: garante@gpdp.it, certifierad e-postadress: protocollo@pec.gpdp.it) eller till 

rättsväsendet för att driva igenom denna fråga. 

 

[Ort, datum] 

 

Sökandens underskrift som intygar att man läst igenom 

och godkänner innehållet 

 

……………………………………………………. 

 
 

22 

mailto:stockholm.segreteria@esteri.it,
mailto:rpd@esteri.it
mailto:rpd@cert.esteri.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

		2022-10-27T17:58:35+0200




