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Exempel på inbjudan till direktupphandling 
 
Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. 
Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet. 
 

Upphandlande myndighet, org. nr Storstans Kommun, 12345-67 

Enhet Parkförvaltningen 

Upphandlingens rubrik Fyrhjuling till Storstans Kommun 

Direktupphandlingen avser Vara  Tjänst  

Anbud Anbud lämnas elektroniskt 

Uppskattat värde 130 000 SEK 

Annonseringsdag fr.o.m. 2015-04-05 

Annonseringsdag t.o.m. (Sista anbudsdag) 2015-04-15 

Frågor och svar besvaras via Kommers Annons (se nedan) 

Sista dag för frågor 2015-04-09 

Anbud giltigt t.o.m. 2015-07-30 

Avtalstid/Leveranstid(avtalet gäller fr.o.m. 
xxxxx-xx-xx t.o.m. xxxxx-xx-xx, med 
möjlighet till xx månaders förlängning) 

Önskad leverans senast 2015-06-01 

 
 

Beskrivning av uppdraget (beskriv behovet och vilken produkt tjänst som efterfrågas) 
Traktoregistrerad fyrhjuling med automat växellåda och fyrhjulsdrift. Fyrhjulingen ska kunna 
användas i såväl park- som skogsmiljö. 

 

Förbehåll 
Upphandlande myndighet förbinder sig inte att teckna avtal. Direktupphandlingen kan komma att 
avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget. 
I det fall att anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, 505 800 SEK, avbryts 
upphandlingen.  
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Anbudsinlämning  

Nedan finns de krav som ställs. Svara i formuläret genom att kryssa i de ja/nej rutor som finns under 
varje krav samt fyll i de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Var extra noga med att skall-
kraven uppfylls. 
 
Fyll i svarsfälten elektroniskt. Anbud ska lämnas på svenska. 

 
Frågor och svar 
Vid eventuella frågor om upphandlingen skickar anbudsgivaren sin frågeställning via annonsplatsen 
KommersAnnons. I varje ärende går det att ställa frågor direkt på webben och även se tidigare 
besvarade frågor. Publicerade annonser hittar du på hemsidan www.inkopgavleborg.se under 
"Upphandlingar". Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor eller av 
någon annan anledning, kommer detta att publiceras under respektive ärende. 
 
Anbudssökande och anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publicering av kompletteringar 
samt frågor och svar 
 

1. Leverantörsuppgifter 

Anbudsgivare:      Kalle Karlsson 

Organisationsnr:      11111-11 

Hemsida: www.kallekarlsson.se 

Adress:      Storgatan 1 

Postadress:      111 11 Storstan 

Telefonnr:      070-111 11 11 

Faxnr:       

Lämnade bilagor: 

Efterfrågad bilaga 1 
Efterfrågad bilaga 2 
      
 

  
 

Kontaktperson, frågor 
(angående anbud): 

     Kalle Karlsson 

Telefon:      070-111 11 11 
Faxnr:       

E-post:      info@kallekarlsson.se 

Underrättelse om beslut 
(skall sändas till): 

      

E-post:       info@kallekarlsson.se 

 
 
 

http://www.inkopgavleborg.se/
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2. Krav på leverantören 
Köparen skall/får utesluta anbudsgivare från deltagande i upphandlingen eller förkasta anbud om 
anbudsgivare inte uppfyller kraven i LOU 10 Kap 1 § respektive 2 §. 
 
Anbudsgivaren skall vara registrerad hos Bolagsverket eller motsvarande myndighet i annat EU-land 
samt vara registrerad för mervärdesskatt och inneha F-skattebevis. 
 
Köparen kan vid behov komma att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska stabilitet genom 
kreditupplysningsföretag eller att begära in årsredovisning.  
 
Anbudsgivare som bedöms vara i ej godtagbar riskklass eller ha låg kreditvärdighet kan komma att 
uteslutas om inte anbudsgivaren lämnar en godtagbar förklaring till varför man hamnat i denna 
riskklass. 
 

Uppfylles Ja  Nej  

 

2.1 Krav på erfarenhet 
 
Följande uppgifter skall redovisas för varje referens: 
Organisation, namn på kontaktperson (referent), kontaktuppgifter till referenten samt en kort 
beskrivning av uppdraget och leveranstidpunkt/er. 
 
Referenser ska vara informerade och anträffbara via telefon eller e-post. 
Referens  

     Mats skotrar och sånt AB, Mats Matsson 070-333 33 33, Leverans av snöskoter 2013-01-20 
Referens  

     Lasses mekaniska, Lars Larsson 070 – 444 44 44, Leverans av fyrhjuling 2014-05-25 

Referens  

     Svempas skoterentreprenad, Sven Svensson 070 – 555 55 55, Underhåll av skotrar 2013-2014 

Referens  

      

Referens  

      

 

Uppfylles Ja  Nej  
Kommentar 
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3. Kravspecifikation (obligatoriska krav) 
Nedanstående specifika krav skall uppfyllas. 

3.1 Skallkrav 

 Automat växellåda 

 Fyrhjulsdrift 
 

Uppfylles Ja  Nej  
Kommentar 

      

4. Utvärdering 
I utvärderingen räknas en utvärderingssumma ut som grundas delvis på det anbudspris som angivits 
men även på krav på miljö och leveranstid som ställts. Kontrakt kommer att tilldelas den 
anbudsgivare som inkommit med den lägsta utvärderingssumman efter det att anbudspris, 
leveranstid och miljö räknats samman. Justering kommer att ske enligt följande: 
Utvärderingssumma = Anbudspriset – värdet av leveranstid  - värdet av miljö. 
 
Observera att utvärderingssumman endast används i utvärderingssyfte. 
 

4.1  Miljökrav 
Miljöklass 1: 13 000 kr avdrag  
Miljöklass 2:  7000 kr avdrag 
Miljöklass 3:       0 kr avdrag 

 

4.2  Leveranstid 
Leveranstid 1-4 veckor: 13 000 kr avdrag 
Leveranstid 5-8 veckor:   7000 kr avdrag 
Leveranstid 9-12 veckort:     0 kr avdrag  

5. Pris 
Pris anges exklusive mervärdesskatt i svenska kronor enligt nedanstående. 

Anbudspris  Fyrhjuling 150 000      kr 

Prisavdrag miljökrav:  13 000      kr 

 Prisavdrag leveranstid: 13 000      kr 

Utvärderingssumma (summeras av anbudsgivaren): 124 000      kr 

 
 

6. Avtalsvillkor 
 

Godkännes Ja  Nej  
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Avtalsvillkor  

Beställningar 
Beställning görs på telefon. 

Fakturerings- och betalningsvillkor 
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord, godkänd leverans. Fakturan 
skall vara i SEK. Faktura skall skickas löpande till respektive Beställare/avropande enhet om inte 
annat anges. Fakturering sker enligt uppdragsgivarens önskemål och instruktioner. 
 
Om inget annat anges skall fakturan innehålla uppgifter som:  

- Kundnummer 
- Följesedelsnummer 
- Ordernummer 
- Organisatorisk enhet/avdelning/kostnadsställe/program/referensnummer 
- Produktnummer/Projektnummer och ev. annan relevant information 
- Pris inklusive och exklusive moms 
- Adress 
- Telefonnummer 
- Plus- eller bankgiro 

 
Om fakturan saknar dessa uppgifter kommer den att returneras till Leverantören för 
komplettering. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall dröjsmålsränta krävs skall det vara en 
räntefaktura per för sent betald faktura, inte i form av samlingsfaktura. 
 
Fakturerings-, uppläggnings-, expeditionsavgift, frakter, påminnelse- eller andra avgifter 
godkännes inte och får inte debiteras.  
 
I framtiden kommer det att ges större möjligheter att kunna erbjuda utökad service genom 
elektronisk fakturering. Anbudsgivaren skall kunna vara delaktig i ett eventuellt arbete vid 
införande av elektronisk fakturahantering och utan kostnader för uppdragsgivaren stå för sina 
kostnader i detta arbete. En elektronisk faktura skall innehålla uppgifter, referenser, 
specifikationer m.m. i enlighet med uppdragsgivarens krav. Anbudsgivaren svarar själv för 
samtliga egna kostnader (investeringar, drift m.m.) som är förknippade med elektronisk handel.  

Garantivillkor 
Leverantören förbinder sig att avhjälpa alla uppkommande fel i konstruktion, material, arbete och 
tillverkning. 
Leverantörens ansvar avser fel som visar sig inom 2 år räknat från leveransdagen. 

Försäkringar 
Leverantören är ansvarig för skador som uppstår när arbete utförs. Försäkring skall därför 
finnas hos Leverantören. Bevis om försäkring skall på begäran skickas till Beställaren. 
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Leveransvillkor 
Fritt levererat och lossat till avropande enhets adress enligt DDP, INCOTERMS 2010. 

Leveranstid 
Enligt överenskommelse 

Leveransadress 
Parkförvaltningen 1234 Storstan 

Transportemballage 
Emballage ingår i givna priser. 

Leveransförsening 
Vid leveransförsening skall vite utgå till beställaren med 2 % av ordervärdet per påbörjad vecka efter 
utlovad leveranstid. 

Överlåtelse av avtal 
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Beställarens skriftliga 
medgivande. 

Omförhandling 
Part får påkalla omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade förhållanden som 
gör att bestämmelsen väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Anmälan 
om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som 
åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd 
avtalsförbindelse. 

Ändringar och tillägg 
Parterna skall skriftligen komma överens om ändringar och tillägg. 

Hävning 
Köparen har rätt att omedelbart häva avtalet om Leverantören: 

 är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller tillsvidare 
inställt betalningar eller har näringsförbud 

 är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etc. 

 är dömd för brott avseende aktuell yrkesutövning 

 är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning 

 är i skuld för skatter och avgifter 

 är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende 
betalning upprepas 

 bryter mot antidiskrimineringslagstiftning 
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 inte uppfyller skallkraven eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget 
inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. 

Tvist 
Tvist mellan Beställaren och Leverantören i anledning av ingånget avtal löses av 
Gävle/Hudiksvalls Tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. 
 


