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1. Inledning

1.1 Inbjudan
Härmed inbjudes intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling i enlighet
med villkor i detta förfrågningsunderlag samt eventuella bifogade handlingar.

1.2 Beställare
Simrishamns kommun ‐ 212000‐0969

1.3 Diarienummer
KS 2019/UTB

1.4 Ansvarig för upphandlingen
Namn: Sofie Bredahl
Titel/befattning: Utvecklingschef
Förvaltning: Kommunledningskontoret
Verksamhet: Utvecklingsenheten

1.5 Ansvarig upphandlare
Namn: Marcus Bäckström
Titel/befattning: Upphandlingsstrateg
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Förvaltning: Kommunledningskontoret
Verksamhet: Ekonomienheten

1.6 Omfattning
Upphandlingen omfattar en utbildningsinsats i Excel för samtliga anställda i Simrishamns
kommun. Beställare är utvecklingsenheten.

Utbildningen ska bidra till att utveckla de anställdas kunskaper i excel och ska pågå under en
(sammanhängande) arbetsvecka (totalt 40 timmar) första kvartalet 2021. Närmare precisering
görs gemensamt av anbudsgivaren och kommunen efter att avtal är tecknat.

Utbildningen ska omfatta minst följande delar:

‐ Formatering
‐ Databashantering
‐ Microsoft Access
‐ Pivottabeller
‐ Programmering
‐ ...

1.7 Avgränsning
Upphandlingen omfattar inte lokaler, måltider och datorer. Kommunen kommer själv
tillhandahålla detta.

1.8 Uppskattat värde
Uppskattat värde för upphandlingen är 50 000 kronor exklusive moms.

1.9 Syfte och mål
Syftet med upphandlingen är att öka kommunens anställdas kunskaper i excel med
målsättningen att kommunen ska bli mer effektiv i sitt dagliga arbete.

1.10 Upphandlingsdokument och bilagor
Förfrågningsunderlaget består, utöver detta dokument, av följande handlingar (bilagor):
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2. Administrativa villkor

2.1 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
LOU, med tillämpning av upphandlingsformen  Direktupphandling.

Notera att vid upphandling under tröskelvärdena, så kallat "förenklat" eller annat likvärdigt
förfarande, är det tillåtet för kommunen att förhandla. Kommunen förbehåller sig trots detta
rätten att inte förhandla med anbudsgivarna innan tilldelningsbeslut skickas.

2.2 Elektronisk anbudsgivning
Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet
Visma Tendsign.

Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud via systemet.

Anbudsgivare får genom Visma Tendsign:

‐ Tillkommande information.
‐ Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnande.
‐ En tydlig information om inte alla obligatoriska krav är uppfyllda.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra
en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda
systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.
Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta Visma
Tendsigns support, tendsignsupport@visma.com.

2.3 Anbuds form och innehåll
Anbudet ska uppfylla följande obligatoriska krav. Anbud som inte uppfyller de obligatoriska
kraven kommer att förkastas.

‐ Anbudet ska vara formulerat på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska
beskrivningar får även vara på engelska.
‐ För sent inkommit anbud kommer ej prövas.
‐ Ersättning för anbudsgivarens arbete med anbud lämnas inte.
‐ Anbud via brev, fax eller e‐post accepteras inte. Alternativa anbud och reservationer
accepteras inte.
‐ Anbudsgivaren ska fylla i samtliga begärda bilagor till detta upphandlingsdokument och bifoga
dessa till anbudet.
‐ Anbudet ska innehålla samtlig information och samtliga dokument som efterfrågas i
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upphandlingsdokumentet med bilagor.
‐ Priser ska anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. De priser som lämnas ska inkludera
leverantörens samtliga kostnader för att fullgöra kontraktet.

Accepteras kraven på anbudets form och innehåll?
Ja/Nej. Ja krävs

2.4 Helt eller delat anbud
Anbud ska lämnas på hela upphandlingen.

2.5 Antal leverantörer
Avtal kommer att tecknas med en (1) anbudsgivare.

2.6 Frågor och svar
Frågor ska ställas via frågor och svar‐funktionen i Tendsign. Beställaren besvarar frågor via
samma funktion. Anbudsgivare som tagit del av förfrågningsunderlaget på annat sätt än via
Tendsign ansvarar själv för att ta del av kompletteringar i Frågor och svar. Svar lämnas endast via
Tendsign för att säkerställa att alla anbudsgivare har tillgång till samma information samtidigt.
Har man registrerat sig för att få tillgång till förfrågningsunderlaget kommer man få en avisering
när ett nytt svar på en fråga publiceras.

Frågor och svar‐funktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under "Frågor och
svar".

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är
det viktigt att Beställaren kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Innan anbud lämnas
uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Beställaren under anbudstiden är bindande
för både Beställaren och Anbudsgivaren.

2.7 Sista dag att ställa frågor
Sista dag att ställa frågor i upphandlingen är Sista dag för att ställa frågor . 

2.8 Sista dag att svara på frågor
Sista dag att svara på frågor är sex (6) arbetsdagar före angiven sista dag för anbud.

2.9 Sista dag att lämna anbud
Sista dag att lämna anbud är 2019‐09‐20 23:59.
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2.10 Anbudets giltighetstid
Leverantören är bunden av sitt anbud till och med 2019‐12‐20 om ingenting annat
överenskommits under upphandlingsprocessen. Om upphandlingen blir föremål för
överprövning förlängs anbudens giltighetstid automatiskt tills dess att upphandlingskontrakt
tecknats, dock som längst 3 månader utöver ursprunglig giltighetstid för anbudet. Kommunen
kan komma att begära ytterligare förlängning av anbudens giltighetstid under
upphandlingsprocessen.

2.11 Anbudsöppning
Vid anbudsöppningen deltar minst två tjänstemän från Beställaren. Anbudsgivare har rätt att
begära att representant från handelskammare ska delta vid anbudsöppningen. Detta sker på
anbudsgivarens egen bekostnad.

2.12 Datum för anbudsöppning
Anbudsöppning kommer preliminärt att genomföras 2019‐09‐21.

2.13 Anbudsutvärdering
Utvärdering av inkomna anbud sker stegivs enligt nedan.

Steg 1 ‐ Formella krav, uteslutningsgrunder samt krav på leverantör
Här granskas så att anbuden har inkommit i tid, att de är kompletta samt innehåller begärda
upplysningar. Här granskas också så att anbudsgivaren klarar de krav som ställts på
anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kvalitet samt om de ska uteslutas enligt någon av
uteslutningsgrunderna i LOU. Krav enligt denna granskning återfinns i kapitel 2‐3 i
förfrågningsunderlaget.

Steg 2 ‐ Prövning av krav på upphandlingsföremålet
Här kontrolleras så att upphandlingsföremålet klarar alla uppställda krav. Om
upphandlingsföremålet inte klarar de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget riskerar
anbudet att uteslutas från fortsatt prövning. Krav enligt denna granskning återfinns i kapitel 4 i
förfrågningsunderlaget.

Steg 3 ‐ Anbudsutvärdering
Vid anbudsutvärderingen jämförs de anbud som kvarstår efter steg 1 och steg 2 med varandra
enligt den utvärderingsmodell som kommunen har angivit. Den anbudsgivare som lämnat det
bästa anbudet baserat på utvärderingsmodellen tilldelas kontraktet. Utvärderingsmodellen
hittas i kapitel 5 i förfrågningsunderlaget.

2.14 Komplettering
Eventuella kompletteringar eller förtydligande avseende förfrågningsunderlaget eller lämnade
anbud i upphandlingen kommer att administreras via Visma Tendsign. Möjligheten för den
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upphandlande myndigheten att efter anbudstidens utgång tillåta kompletteringar är starkt
begränsad. Den upphandlande myndigheten får inte under pågående upphandling behandla
kompletteringar till inkomna anbud i form av nya tjänster och priser från enskilda leverantörer,
annat än uppenbara rättningar, vilka ska begäras av den upphandlande myndigheten. Det är
således av väsentlig betydelse att anbud är slutgiltiga och kompletta vid inlämnandet och att
leverantören i sitt anbud lämnar lägsta pris och sina mest fördelaktiga villkor.

2.15 Avbrytande av upphandlingen
Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud och avbryta denna upphandling om
organisatoriska förändringar sker eller beslut fattas vilka påverkar eller förändrar
förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Beställaren förbehåller sig också rätten att
avbryta upphandlingen om lämnade anbud väsentligen överskrider för ändamålet budgeterade
ramar, vid bristande konkurrens eller om ställda krav inte uppfylls.

2.16 Tilldelningsbeslut
Efter anbudsutvärdering fattar Beställaren ett tilldelningsbeslut, som utvisar vilken leverantör
som vunnit anbudsgivningen och den leverantör man avser att teckna kontrakt med samt hur
utvärderingen har genomförts.

Tilldelningsbeslutet skickas skriftligt till samtliga som inkommit med anbud i upphandlingen via
e‐post registrerad i Visma tendsign. Tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är ingånget.
Bindande avtal föreligger först sedan ett upphandlingsavtal undertecknats av behöriga
representanter för båda parter.

Efter att tilldelningsbeslutet meddelats anbudsgivarna inträder en avtalsspärr som löper i minst
tio dagar (sista dag för avtalsspärr anges vanligtvis i beslutsdokumentet). Under denna tid får
den upphandlande myndigheten inte teckna avtal. Efter att avtalsspärren löper ut avslutas
upphandlingen genom att avtal tecknas med den anbudsgivare som tilldelats uppdraget.

2.17 Ikraftträdande
Tilldelningsbeslutet är inte en civilrättsligt bindande handling. Kontrakt är bindande först efter
att skriftlig kontraktshandling undertecknats av behörig företrädare för båda parter. Detta görs
när tiden för avtalsspärr löpt ut och endast under förutsättning att allmän förvaltningsdomstol
inte genom lagakraftvunnen dom / lagakraftvunnet beslut förordnat om åtgärder enligt LOU 20
kap. 6§, det vill säga att kommunen blir ålagd att vidta rättelser i utvärderingen eller att göra om
upphandlingen.

2.18 Elektronisk signatur
Kommunen använder sig för tillfället på prov av elektronisk signatur. Det betyder att hela
processen för att signera ett upphandlat avtal är elektroniskt. Signatur görs till exempel via
Bank‐ID för behörig företrädare för anbudsgivaren, eller genom signatur på touchskärm.
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Anbudsgivare ska acceptera att ett kommande avtal signeras med elektronisk signatur.

Accepteras kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

2.19 Avslutad upphandling
Upphandlingen är avslutad när upphandlingskontrakt är undertecknat av samtliga parter.

2.20 Offentlighet och sekretess
Under upphandlingens genomförande råder absolut anbudssekretess. Uppgifter om och i anbud
får därför inte lämnas ut till utomstående. Efter det att tilldelningsbeslut fattats eller
upphandlingen har avbrutits är huvudregeln att uppgifter i anbud och övriga handlingar i
upphandlingsärendet är offentliga. Sekretess kan emellertid gälla enligt offentlighets‐ och
sekretesslagen (2009:400) för uppgifter som inte kan lämnas ut till utomstående med hänsyn till
exempelvis leverantörens, annan enskilds eller kommunens behov av skydd för affärs‐ eller
driftförhållanden.

Önskar leverantören att en viss uppgift i anbudet ska sekretessbeläggas ska leverantören i
anbudet ange vilken uppgift som ska sekretessbeläggas och skälen för det.

Om en utomstående begär att få ta del av en handling prövar kommunen om uppgifter i
handlingen kan lämnas ut enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen samt offentlighets‐ och
sekretesslagen. Den uppfattning om sekretess som leverantören har redovisat i anbudet ingår i
underlaget för kommunens bedömning men binder inte kommunen. Ytterst avgörs frågan om
sekretess av domstol.

Anbudsgivare som anser att uppgifter i anbudet ska vara sekretessbelagda ska i bilaga
ange vilka uppgifter som avses och skälen till att de bör sekretessbeläggas.
Bifogad fil

2.21 Kontraktsvillkor
Det avtalsutkast (se bilagt avtalsutkast i detta förfrågningsunderlag, vanligtvis kapitel 6) som
utgör del av förfrågningsunderlaget kommer att ligga till grund för det upphandlingskontrakt
som tecknas mellan kommunen och den anbudsgivare som tilldelas kontrakt.

Anbudsgivare bekräftar genom undertecknande av anbud att de kommersiella villkoren /
avtalsutkastet accepteras.
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Accepteras kravet?
Ja/Nej. Ja krävs
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3. Krav på leverantör

3.1 Obligatoriska uteslutningsgrunder
En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om
myndigheten genom kontroll enligt 15 kap, eller på annat sätt får kännedom om att
anbudsgivaren enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar:

‐ Organiserad brottslighet,
‐ Bestickning, korruption,
‐ Bedrägeri,
‐ Penningtvätt eller finansiering av terrorism,
‐ Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet,
‐ Människohandel.

Är anbudsgivaren en juridisk person, ska anbudsgivaren uteslutas om en person som ingår i
anbudsgivarens förvaltnings‐, lednings‐ eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma
gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller
kontrollera anbudsgivaren.

Obetalda skatter och avgifter
En upphandlande myndighet ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en upphandling, om
myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att
anbudsgivaren inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller
socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, och detta har
fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga
kraft.

3.2 Frivilliga uteslutningsgrunder
En upphandlande myndighet får utesluta en anbudsgivare från att delta i en upphandling, om

1. Anbudsgivaren har åsidosatt tillämpliga miljö‐, social‐ eller arbetsrättsliga skyldigheter.
2. Anbudsgivaren
a) är i konkurs eller är föremål för insolvens‐ eller likvidationsförfarande,
b) är föremål för tvångsförvaltning,
c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller
d) har avbrutit sin näringsverksamhet.
3. Anbudsgivaren gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att
anbudsgivarens redbarhet kan ifrågasättas,
4. Anbudsgivaren har ingått överenskommelser med andra anbudsgivare som syftar till att
snedvrida konkurrensen,
5. Anbudsgivaren har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav
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i ett tidigare kontrakt,
6. Myndigheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan garantera en
likabehandling av anbudsgivaren på grund av jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra
mindre ingripande åtgärder än uteslutning av anbudsgivaren, 
7. Myndigheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av anbudsgivaren inte
kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett sådant tidigare deltagande från
anbudsgivarens sida som avses i 4 kap. 8§ LOU.
8. Anbudsgivaren i väsentlig omfattning
a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte
finns grund för att utesluta anbudsgivaren från att delta i upphandlingen enligt detta kapitel
eller av att anbudsgivaren uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1‐5§§.
b) har underhållit sådan information, eller
c) inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3‐
5 §§, eller
9. Anbudsgivaren otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens
beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge anbudsgivaren
otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som
kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning
av anbudsgivare, urval av anbudsgivare som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt.

3.3 Sanningsförsäkran
Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är
dömd för sådana brott enligt LOU 13 kap. 1§ som innefattar:

‐ Organiserad brottslighet,
‐ Bestickning, korruption,
‐ Bedrägeri,
‐ Penningtvätt eller finansiering av terrorism,
‐ Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet,
‐ Människohandel.

Om anbudsgivaren är en juridisk person, gäller ovanstående den som direkt eller indirekt har ett
bestämmande inflytande i organisationen.

Vidare försäkras att leverantören eller dennes ställföreträdare enligt vad som avses i LOU 13 kap
2‐3§§:

‐ inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning,
‐ inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande,
‐ inte har inställt sina betalningar,
‐ inte är underkastad näringsförbud (gäller ställföreträdare), 
‐ inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) eller
‐ inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (gäller ställföreträdare).
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Om leverantören eller dennes ställföreträdare inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska
en förklaring till detta bifogas. Om försäkring inte kan lämnas kan detta medföra att anbudet
förkastas.

a. Genom att svara ja på frågan försäkras på heder och samvete att inte något av
förhållandena i LOU 13 kap. 1‐3 §§, enligt ovan, föreligger för varken företaget eller i
förtaget verksamma personer, som genom att vara ägare/delägare eller genom sin
befattning i företaget företräder detta, eller som är aktuella för att utföra uppdrag för
företaget eller leverantörens räkning.
Ja/Nej

b. Om anbudsgivaren inte kan svara ja på frågan ovan, ska förklaring till detta anges i
textfältet nedan.
Fritext

3.4 Kontaktuppgifter
Anbudsgivaren bör lämna följande kontaktuppgifter.

Namn, befattning, telefonnummer och e‐postadress till person som ska underteckna
avtalet.
Fritext

3.5 Underskrift av anbud
Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Detta kan göras
genom att handling skrivs under, scannas in och laddas upp som bilaga till anbudet. Mall för
detta finns bifogat till förfrågningsunderlaget.

Behörig företrädare ska genom fullmakt kunna styrka sin firmateckningsrätt, om så begärs av den
upphandlande myndigheten.

a. Är anbudet undertecknat av behörig företrädare?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Bifoga undertecknat dokument.
Bifogad fil

3.6 Juridisk ställning
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Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags‐, handel‐ eller föreningsregister eller
motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad.

Kommunen kommer att kontrollera att kravet är uppfyllt för leverantörer med säte i Sverige.
Leverantörer med säte i ett annat land ska som bevis för att kravet är uppfyllt bifoga utdrag från
aktiebolags‐, handels‐ eller föreningsregister i hemlandet.

a. Accepteras kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Bifoga giltigt registreringsbevis (endast för företag med säte i annat land än Sverige)
Fritext

3.7 Juridisk ställning (underleverantör)
Avser leverantören att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av uppdraget ska
dessa anges i anbudet tillsammans med en specificering av omfattning och karaktär samt
aktuellt registeringsbevis för dessa. Underleverantörer som endast ska utföra mindre delar
(mindre än 10 %) av uppdraget behöver inte anges här.

Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer? Om ja, redovisa underleverantörerna
(namn + organisationsnummer) och på vilket sätt de kommer vara delaktiga i avtalet i
kommentarsfältet.
Fritext

3.8 Ekonomisk ställning
Anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning för att kunna fullgöra
ramavtalet. Anbudsgivaren ska anses ha tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning om denne
har:

En riskklassificering/rating enligt affärs‐ och kreditupplysningsföretaget Syna AB som inte
understiger 3.

Kommunen kommer att kontrollera anbudsgivarens riskklassificering hos Syna AB.

Anbudsgivare som inte uppfyller kraven ovan kan ändå anses ha tillräcklig ekonomisk och
finansiell ställning om denne till anbudet bifogar en egen utredning som visar att anbudsgivaren
har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra uppdraget. Sådan utredning kan exempelvis bestå
av utdrag från annat likvärdigt kreditupplysningsföretag som utvisar minst motsvarande
riskklassificering som anges ovan (kreditvärdig eller högre), ett revisorsutlåtande eller liknande.
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a. Uppfyller anbudsgivaren kraven avseende ekonomisk och finansiell ställning?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Om anbudsgivare ej uppfyller kraven ovan ska utredning lämnas in som styrker
anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning. Bifoga sådan utredning här.
Bifogad fil

3.9 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivaren ska inneha, och kunna visa att de har, dokumenterade resurser, kompetens och
erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad
beskrivning av det anbudsgivande företaget.

Anbudsgivaren är skyldig att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande svensk‐ och EU‐lag
samt myndigheters bestämmelser.

Ge en kortfattad beskrivning av företaget, enligt ovan.
Bifogad fil

3.10 Referenser
Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Som
bevis för att anbudsgivaren har tillräckligt teknisk och yrkesmässig kapacitet ska anbudsgivaren
till anbudet bifoga en referensförteckning över 2 utförda liknande uppdrag. Mall som finns
bifogad till detta förfrågningsunderlag ska användas.

Med liknande uppdrag avses utbildning i excel som pågått i minst 8 timmar. Minst ett av
utbildningstillfällena ska ha omfattat utbildning i Pivottabeller.

Referensuppdragen ska vara utförda de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag.

Referenterna ska vara vidtalade och kan komma att bli kontaktade av kommunen.

Nystartade företag kan istället ange tidigare erfarenhet för ägarna eller andra nyckelpersoner
anställda hos leverantören.

Bifoga ifylld mall för referenstagning (se bilaga till upphandlingen)
Bifogad fil

3.11 Sociala krav och prevision
Anbudsgivaren ansvarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller anställnings‐ och
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arbetsmiljövillkor tillämpas för den berörda personalen samt förbinder sig att inte anlita så
kallad "svart arbetskraft" för utförandet av uppdraget. "Svart arbetskraft" definieras av
Skatteverket som att ersättning för utfört arbete som ska beskattas i Sverige inte redovisas till
Skatteverket.

Accepteras ställda krav?
Ja/Nej. Ja krävs
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4. Kravspecifikation

4.1 Krav på utbildningen

4.1.1 Tidpunkt

Utbildningen ska genomföras under kvartal 1 2021 och ska pågå under en sammanhängande
arbetsvecka. Närmare överenskommelse om datum görs efter avtalstecknande mellan
anbudsgivaren och kommunen.

Accepteras kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

4.1.2 Omfattning

Utbildningen ska omfatta följande delar:

- Formatering
- Databashantering
- Microsoft Access
- Pivottabeller
- Programmering
- ...

Accepteras kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

4.1.3 Beskrivning av utbildningen

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin tanke med utbildningen, hur
utbildningen är upplagd och så vidare (max 1 a4‐sida). Anbudsgivarens beskrivning  av
utbildningen utvärderas i enlighet med den utvärderingsmodell som beskrivits i kapitel 5.

a. Bifoga en kortfattad beskrivning av anbudsgivarens tanke med utbildningen, hur
utbildningen är upplagd och så vidare (max 1 a4‐sida).
Bifogad fil
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b. Poäng beskrivning av utbildningen.
Linjär skala. 0 ‐ 4 poäng. Kravgräns: 1 poäng

   25.000 SEK

4.2 Krav på föreläsaren

4.2.1 Tillgänglighet

Föreläsaren ska vara tillgänglig för ett möte (telefonmöte går bra) med kommunen i god tid
innan utbildningen ska påbörjas. På mötet kommer utbildningen upplägg att stämmas av mellan
ansvarig chef och föreläsare, samt överenskommelse om datum för utbildningen göras. 

Accepteras kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

4.2.2 Erfarenhet

Föreläsaren ska ha tidigare erfarenhet av att föreläsa i Excel. Bifoga en beskrivning av
föreläsarens erfarenhet och kunskaper i Excel samt tidigare erfarenhet av att föreläsa i Excel
(Max 1 A4‐sida) tillsammans med ett CV för föreläsare samt en lista med referenser från
liknande genomförda föreläsningar. Dessa dokument utvärderas av kommunen i enlighet med
den utvärderingsmodell som beskrivits i kapitel 5.

a. Bifoga en beskrivning av föreläsarens erfarenhet och kunskaper i Excel samt tidigare
erfarenhet av att föreläsa i Excel (max 1 A4‐sida).
Bifogad fil

b. Poäng föreläsarens erfarenhet och kunskaper i Excel.
Linjär skala. 0 ‐ 4 poäng. Kravgräns: 1 poäng

   15.000 SEK

c. Bifoga CV för föreläsaren.
Bifogad fil

d. Poäng CV för föreläsaren.
Linjär skala. 0 ‐ 4 poäng. Kravgräns: 1 poäng

   15.000 SEK
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e. Bifoga lista med tidigare genomförda uppdrag, gärna tillsammans med
kontaktuppgifter till referenspersoner. Denna lista kompletterar tidigare lämnad lista
med referensuppdrag.
Bifogad fil

f. Poäng referenser.
Linjär skala. 0 ‐ 4 poäng. Kravgräns: 1 poäng

   20.000 SEK
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5. Utvärderingsmodell

5.1 Utvärderingsgrund
Den upphandlande myndigheten kommer att tilldela den anbudsgivare vars anbud är det
ekonomiskt mest fördelaktiga.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska utvärderas enligt följande grund:

Bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

5.2 Utvärderingsmodell
För att bedöma vilken anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
används följande utvärderingsmodell:

Lämnat pris ‐ avdrag utbildningens upplägg ‐ avdrag utbildarens erfarenhet = utvärderingspris.

De delar av utvärderingsmodellen som ska poängsättas kommer att utvärderas av följande
personer i kommunen:

Marcus Bäckström ‐ Upphandlare
Sofie Bredahl ‐ Verksamhetschef
Namn Namnsson ‐ Ekonom

Först går deltagarna i utvärderingsgruppen igenom och poängsätter kvalitetsdelarna var för sig.
Därefter träffas gruppen för att komma överens om en slutlig poäng för varje kvalitetsdel. Denna
sammanvägda bedömning är anbudsgivarens slutpoäng för kvalitetsdelen. Vid bedömning
används följande skala:

0 poäng ‐ Underkänt. Anbud som har minst 1 del som får 0 poäng kommer att uteslutas från
vidare prövning.
1 poäng ‐ Godkänt med vissa större brister.
2 poäng ‐ Godkänt / enligt förväntan
3 poäng ‐ Väl godkänt / något över förväntan
4 poäng ‐ Mycket väl godkänt / högt över förväntan / helt utan brister

Anbudsgivarens avdrag för respektive del beräknas enligt nedan:

(Anbudsgivarens poäng / Maximal poäng) * Delens maximala avdrag = Anbudsgivarens avdrag.
En anbudsgivare som erhåller 2 poäng på kvalitetsområdet "Föreläsarens CV" skulle alltså
tilldelas följande poäng:

2/4 * 15 000 kr = 7 500 kr.
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5.2.1 Pris

Anbudsgivare ska lämna ett totalpris för att genomföra uppdraget. Priset ska omfatta alla
kostnader förknippade med att utföra uppdraget enligt detta förfrågningsunderlag.

Ange fast pris för att genomföra uppdraget (ej timpris).
Prisfält

5.2.2 Utbildningens upplägg (25 000 kronor)

5.2.3 Föreläsarens erfarenhet (50 000 kronor)

Föreläsarens erfarenhet kan ge ett maximalt kvalitetsavdrag på anbudspriset med 50 000 kronor,
fördelat på tre underkriterier enligt rubrikerna nedan. Vid bedömning av föreläsarens
erfarenhet kommer utvärderingsgruppen särskilt fokusera på tidigare erfarenhet av att hålla
utbildningar i excel, utbildningar generellt, tidigare erfarenhet av att jobba med excel,
referenser och liknande.

5.2.3.1 Föreläsarens erfarenhet och kunskap i excel (15 000 kronor)

5.2.3.2 Föreläsarens CV (15 000 kronor)

5.2.3.3 Referenser (20 000 kronor)

Vid bedömning av underkriteriet referenser kommer kommunen titta både på antalet
genomförda utbildningar tidigare, men även på de vitsord som föreläsaren erhåller vid kontakt
med referenspersonerna som lämnats.
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6. Avtal

6.1 Avtalsvillkor

6.1.1 Omfattning

Upphandlingen omfattar en utbildningsinsats i Excel för samtliga anställda i Simrishamns
kommun. Beställare är utvecklingsenheten.

Utbildningen ska bidra till att utveckla de anställdas kunskaper i excel och ska pågå under en
(sammanhängande) arbetsvecka (totalt 40 timmar) första kvartalet 2021. Närmare precisering
görs gemensamt av anbudsgivaren och kommunen efter att avtal är tecknat.

Utbildningen ska omfatta minst följande delar:

‐ Formatering
‐ Databashantering
‐ Microsoft Access
‐ Pivottabeller
‐ Programmering
‐ ...

6.1.2 Avgränsning

Upphandlingen omfattar inte lokaler, måltider och datorer. Kommunen kommer själv
tillhandahålla detta.

6.1.3 Bilagor

6.1.4 Handlingarnas inbördes ordning

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna är motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i
följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal.
2. Detta avtal med bilagor.
3. Eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlag
4. Förfrågningsunderlag med bilagor
5. Beställningar/avrop.
6. Eventuella kompletteringar av anbud.
7. Anbud med bilagor,
8. Allmänna branschvillkor.
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Uppgifter i leverantörens anbud som inte efterfrågas i förfrågningsunderlaget gäller inte som
kontraktsinnehåll såvida det inte finns särskild skriftlig överenskommelse om att det ska gälla.

6.2 Avtalstid

6.2.1 Avtalets slutdatum

Avtalet gäller tills den 31 mars 2021 eller tills dess att utbildningen genomförts, beroende av
vilket av dessa datum som kommer först.

6.2.2 Uppsägning under avtalsperioden

Kommunen ska ha rätt att avbeställa utbildningen i sin helhet fram till och med 2020‐06‐30. Vid
avbeställning från kommunens sida har anbudsgivaren rätt till full ersättning för redan nedlagda
kostnader, till exempel för deltagande på möte.

6.3 Parternas rättigheter och skyldigheter

6.3.1 Leverantörens åtagande och ansvar

Leverantören ska vidmakthålla en god leveranssäkerhet och utföra uppdraget i full
överensstämmelse med de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och med, de i anbudet,
lämnade uppgifterna. Uppdraget ska utföras enligt gällande rätt, alla och vid varje tillfälle
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. Leverantören svarar för att all personal,
såväl egen som hos eventuell underleverantör, har kännedom om och efterlever lagstiftning och
övriga regelverk.

Leverantören ansvarar för:

‐ Skicka kallelse till deltagarna.
‐ Ta fram utbildningsmaterial.
‐ Genomföra utbildningen på plats i kommunen.
‐ Ta fram en "examensuppgift" som deltagarna ska genomföra på sista utbildningsdag.
‐ Ta fram ett diplom till deltagare som klarar examensuppgiften som bevis för avklarad
utbildning.

Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta till samtliga eventuella fel och brister i
utförandet av avtalat åtagande. Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som
kan antas ha betydelse för uppdraget.

6.3.2 Kommunens åtagande och ansvar

Kommunen ansvarar för:
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‐ Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med teknisk utrustning.
‐ Beställa fika och liknande.
‐ ...

6.3.3 Underleverantör

Leverantören får inte anlita underleverantörer utan Beställarens skriftliga
godkännande. Leverantören ansvarar för av underleverantören utfört arbete som för eget
arbete.

Samma krav och villkor som ställs på Leverantören ska gälla för Leverantörens
underleverantörer.

6.3.4 Sekretess

Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som
leverantören fått del av genom tillkomsten eller genomförandet av avtalet. Leverantören har
inte rätt att utan Beställarens skriftliga medgivande publicera eller på annat sätt offentliggöra
rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, erhållit eller tagit
del av genom avtalet. Leverantören innefattar alla personer som denne på något sätt involverar
för att fullgöra sina åtagande mot kommunen och andra personer som på något sätt kan komma i
kontakt med uppgifterna.

Leverantören förbinder sig att göra de medarbetare som kommer att sysselsättas med uppdraget
uppmärksamma på gällande bestämmelser rörande sekretess, samt även i övrigt hantera
uppdraget med den diskretion som är nödvändig. Leverantören ansvarar även för att
underleverantörer iakttar vad som stadgats ovan. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i
övrigt upphört.

6.3.5 Personalförteckning

Leverantören ansvarar för att motverka arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter genom
regelbundna kontroller. Leverantören ska föra personalförteckning med namn och
personnummer över samtliga anställda och underleverantörers anställda, verksamma enligt
detta kontrakt. Den upphandlande myndigheten äger när som helst, utan förvarning, rätten att
kontrollera uppgifterna om leverantörens och dess underleverantörers anställda samt arbets‐
och anställningsvillkor för dessa. På begäran av den upphandlande myndigheten
ska leverantören kostnadsfritt sända in dokument som visar att ovanstående uppfylls.

Kontrakt kan endast vidmakthållas med leverantör som fullgör sina skyldigheter
avseende skatter och övriga avgifter. Skulle det under kontraktstiden visa sig att nämnda
skyldigheter inte fullgörs alternativt att skatter och övriga avgifter uppstår och registreras hos
kronofogdemyndigheten, äger den upphandlande myndigheten rätt att häva
kontraktet. Leverantören har i sådant fall inte rätt till skadestånd.
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6.3.6 Försäkring

Leverantören ska under hela avtalstiden vidmakthålla en giltig ansvarsförsäkring med
betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till uppdragets omfattning och art.

6.3.7 F-skatt

Leverantören ska under hela avtalstiden ha F‐skattsedel.

6.3.8 Antidiskriminering

Leverantören ska vid fullgörande av avtalet följa vid var tidpunkt gällande
antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap. 8 och 9 §§
brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567) och jämställdhetslagen (1991:433).

En lagakraftvunnen dom mot nämnda lagstiftning ska anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott
som ger Beställaren rätt att häva avtalet.

6.4 Ersättning/pris

6.4.1 Priser

Leverantörens ersättning regleras i leverantörens anbud och i förfrågningsunderlaget.

6.4.2 Ersättning

Såvida inte annat skriftligen avtalats mellan parterna ska ersättning enligt ovan anses inkludera
samtliga kostnader och utlägg som leverantören haft för tjänstens utförande.

6.4.3 Prisjustering

Pris som lämnas indexjusteras inte.

6.5 Betalningsvillkor

6.5.1 Faktureringsadress

Simrishamns kommun
<refnr>
Box 54
27222 Simrishamn

6.5.2 Faktureringsvillkor

Faktura betalas 30 dagar netto efter fakturans ankomstdag. Faktura ska utställas i ett exemplar
och skickas till beställaren i efterskott om inget annat överenskommits. Är fakturan felaktig
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återsänds den till leverantören utan vidare åtgärd. Faktura betalas efter godkänd leverans.

Beställaren accepterar inga generella avgifter som exempelvis expeditions‐. fakturerings‐ och
påminnelseavgifter eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens (1975:635)
bestämmelser.

6.5.3 Faktureringsintervall

Fakturering av utbildningen sker efter att utbildningen genomförts.

6.5.4 Fakturainnehåll

Fakturan ska innehålla följande delar:

‐ Datum som fakturan utfärdades
‐ Ett unikt löpnummer för varje faktura
‐ Leverantörens momsregistreringsnummer
‐ Leverantörens och Beställarens namn och adress
‐ Varornas eller tjänsternas omfattning och art
‐ Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes / slutfördes
‐ Beskattningsunderlaget för varje skattesats, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell
prisnedsättning/rabatt som inte ingår i enhetspriset.
‐ Den aktuella skattesatsen.
‐ Vilken moms som ska betalas.

Pris ska anges i svenska kronor exklusive moms.

6.5.5 Elektronisk fakturering

Leverantören ska skicka Svefaktura enligt SFTI‐standard.

6.6 Förändringsvillkor

6.6.1 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas utan skriftligt godkännande från båda parter.

6.6.2 Ändringar av avtal

Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och
undertecknade av behörig företrädare eller fullmaktshavare för båda parter.

6.7 Påföljder vid fel och förtida upphörande

6.7.1 Fel i vara/tjänst
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Leverantören ska anses ha begått fel om:

‐ Tjänsten eller resultatet av tjänsten inte uppfyller de krav som ställts i avtalet på varan,
tjänsten eller resultatet av tjänsten,

‐ Tjänsten eller resultatet av tjänsten avviker från de uppgifter som i samband med anbudet
lämnats av leverantören, eller

‐ Leverantören i annat fall än vad som anges ovan före avtalets ingående underlåtit att upplysa
Beställaren om ett sådant förhållande rörandetjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet
som leverantören kände till eller borde ha känt till och som denne insåg eller borde ha insett var
av betydelse för kommunen.

6.7.2 Reklamation

Vid fel vid utförandet av tjänsten är kommunen skyldig att snarast möjligt skriftligen reklamera
felet till leverantören.

Leverantören är skyldig att avhjälpa felet skyndsamt, efter det att felet reklamerats. Anser
leverantören att felet inte kan avhjälpas skyndsamt ska kommunen underrättas om detta
skriftligen.

Fel ska avhjälpas utan kostnad för kommunen.

Med avhjälpa menas att leverantören åtgärdar felet, vilket resulterar i att avtalad specifikation
uppfylls.

Fel som är utan betydelse för varans eller tjänstens ändamål och som inte innebär olägenhet för
kommunen omfattas inte av leverantörens ansvar enligt denna paragraf. Sådana fel ska
avhjälpas av leverantören inom skälig tid.

6.7.3 Preskription

Part ska skriftligen reklamera den andra partens avtalsbrott utan oskäligt uppehåll. Brist ska
påpekas senast 1 år efter att avtalet slutat gälla, efter det förlorar båda parter sin talerätt om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

6.7.4 Innehållen betalning

Vid fel från leverantören ska kommunen ha rätt att innehålla betalning av leverantörens fakturor
till dess att felet avhjälpts. Detta gäller inte för fel som är utan betydelse för varans eller
tjänstens ändamål.

Om felet endast berör del av leverans har kommunen endast rätt att innehålla betalning i den
omfattning som motsvaras av det aktuella felet.
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6.7.5 Hävning

Part har rätt att omedelbart häva avtalet om motparten gör sig skyldig till ett väsentligt
avtalsbrott. Som väsentligt avtalsbrott anses:

1. Part gör sig skyldig till väsentliga brister i sina förpliktelser och vidtar inte rättelse inom
skälig tid efter skriftlig anmodan,

2. Part har lämnat oriktiga uppgifter i samband med avtalstecknandet,
3. Part försätts i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller ackord eller tills

vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
4. Part är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller

annat liknande förfarande,
5. Leverantören uppfyller inte de obligatoriska kraven i offertförfrågan,
6. Det föreligger omständighet som medför att Leverantören uppfyller någon av

uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1‐2 §§ LOU.

Avtalet hävs omedelbart om förvaltningsrätt eller annan instans förklarar avtalet ogiltigt eller
kräver rättelse i sådan omfattning att det påverkar val av Leverantör. Inga skadeståndsanspråk
med anledning av ovanstående kan riktas från Leverantören till Beställaren.

Hävning av avtalet ska ske skriftligen.

Innan hävning sker ska part alltid få minst fyra (4) veckor på sig att rätta till det fel som motpart
hävdar ligger till grund för hävning, om inte omständigheterna uppenbart är sådana att rättning
inte är möjligt.

6.7.6 Skadestånd

Part som bryter mot detta avtal är skyldig att ersätta motparten för skador som orsakats av
avtalsbrottet.

Skadestånd kan endast utgå för direkt skada som uppstår till följd av kontraktsbrott. Skadestånd
för indirekt skada, såsom utebliven vinst, förväntad besparing eller förlust av inkomst, kan inte
bli aktuell.

Skadestånd enligt detta avtal kan ej överstiga avtalsvärdet.

6.8 Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet enligt nedan (befriande omständighet). Så snart
hindret har upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Såsom befriande omständighet ska anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga,
dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, störningar i allmänna kommunikationer, blockad, brand,
översvämning eller annan sådan naturhändelse, förlust eller förstörelse av egendom av
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väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

Part som åberopar befriande omständighet ska utan dröjsmål meddela motparten om detta. För
att hinder ska anses utgöra befriande omständighet krävs att part inte skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit hindrets eventuella följder.

6.9 Tillämplig lag och tvistlösning
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållande ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska
tvisten prövas och slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt med
undantag för dess lagvalsregler. Första instans för prövning är tingsrätten i Ystad.

Att tvist med anledning av avtalet hänskjutits till rättsligt avgörande befriar inte parterna från
skyldigheter enligt detta avtal. Part är således förpliktigad att fullgöra skyldigheter enligt detta
avtal till dess att frågan slutligen prövats och vunnit laga kraft.
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