
BILAGA 19-5 

Tjänster 

1.  Om inget annat anges omfattar detta kapitel de tjänster som anges i punkterna 2 och 3. Området bygg- och 
anläggningstjänster tas upp i bilaga 19-6. De tjänster som anges i denna bilaga och bilaga 19-6 identifieras i enlighet 
med FN:s centrala produktindelning (Central Product Classification – CPC). 

2.  Denna bilaga omfattar upphandling av följande tjänster av de centrala enheter som omfattas av bilaga 19-1 och 
avsnitt A i bilaga 19-3: 

861 Juridiska tjänster (juridisk rådgivning endast angående utländsk och internationell rätt) 

862 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster  

3.  Denna bilaga omfattar upphandling av följande tjänster av de enheter som omfattas av bilagorna 19-1 och 19-2 och 
avsnitt A i bilaga 19-3: 

CPC-referens Beskrivning 

633 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 

7512 Kommersiella kurirtjänster (även med hjälp av flera transportmedel) 

7523 Elektroniskt datautbyte (EDI) 

7523 E-post 

7523 Mervärdesfaxtjänster, bl.a. lagring och vidarebefordran samt hämtning 

- Kod- och protokollkonvertering 

7523 Informationssökning och databassökning online 

7523 Röstmeddelanden 

822 Tjänster avseende fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontrakts
basis 

841 Konsulttjänster avseende installation av hårdvara 

842 Tjänster avseende implementering av mjukvara, bl.a. konsulttjänster avseende system- och 
mjukvara, systemanalys, systemdesign, programmering och underhåll 

843 Databehandlings- och datordrifttjänster, bl.a. databehandling, tabulering och drifttjänster 

843 Informations- eller databehandling online (inbegripet transaktionsbehandling) 

844 Databastjänster 

845 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inbegripet datorer) 

849 Andra datatjänster 

86501 Allmän företagsrådgivning 

86503 Tjänster avseende rådgivning i marknadsföringsfrågor 
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CPC-referens Beskrivning 

86504 Tjänster avseende rådgivning i personalfrågor 

86505 Tjänster avseende rådgivning i produktionsfrågor 

866 Tjänster i samband med organisationsrådgivning (utom 86602 medling och förlikning) 

8671 Arkitekttjänster 

8672 Ingenjörstjänster 

8673 Integrerade tekniska tjänster (utom 86731 integrerade tekniska tjänster för nyckelfärdiga 
transportinfrastrukturprojekt) 

8674 Stadsplanerings- och landskapsarkitekttjänster 

8676 Teknisk provning och analys, inbegripet kvalitetskontroll och besiktning (utom avseende FSC 
58 och transportutrustning) 

874 Fastighetsstädning 

8861 till 8864 
och 8866 

Tjänster avseende reparation av metallvaror, maskiner och apparater 

94 Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster  

Anmärkningar till Kanadas bilaga 19-5 

1.  Detta kapitel omfattar inte upphandling av 

a)  samtliga tjänster i samband med de varor som förvärvas av Department of National Defence, Royal Canadian 
Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard, the Canadian Air Transport 
Security Authority samt av polismyndigheter på provinsnivå och kommunal nivå som inte omfattas av bilaga 19- 
4, och 

b)  upphandling av stödtjänster för utlandsbaserad militär personal. 

2.  Detta kapitel omfattar inte instrumenten för penning- och valutapolitiken, valutakurser, statsskulden, förvaltningen av 
reserver och annan politiskt beslutad verksamhet som innefattar handel med värdepapper och andra finansiella 
instrument, i synnerhet transaktioner för att förse en upphandlande myndighet med pengar eller kapital. Således 
omfattar detta kapitel inte kontrakt som avser utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper och 
andra finansiella instrument. Tjänster som utförs av centralbanker undantas också. 

3.  För upphandlande enheter som omfattas av bilaga 19-2 ska tröskelvärdena vara 355 000 SDR när en enhet 
upphandlar konsulttjänster som rör frågor av konfidentiell karaktär, vars offentliggörande skäligen kan förväntas 
äventyra förtroende för myndigheten, orsaka ekonomiska störningar eller på liknande sätt strida mot allmänintresset. 

4.  För provinsen Quebec omfattar denna bilaga inte upphandling från en icke-vinstdrivande organisation vad gäller 
stadsplanering samt därav följande planer och specifikationer avseende förberedelse och förvaltning av arbeten, under 
förutsättning att den icke-vinstdrivande organisationen för sin upphandling respekterar den upphandlande enhetens 
skyldigheter i enlighet med detta kapitel. 

5.  För provinsen Quebec omfattar denna bilaga inte Hydro Québecs upphandling av följande varor (identifierade 
i enlighet med CPC): 

84 – Datatjänster och tillhörande tjänster 

86724 – Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation 

86729 – Andra ingenjörstjänster. 

6.  För provinsen Manitoba omfattar denna bilaga inte Manitoba Hydro Electric Boards upphandling av tjänster.  
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