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Kontaktperson

Enheten för Samhällsskydd och beredskap
Linda Hällgren
010 224 15 49

Offertförfrågan utbildning i beredskapsjuridik för kommuner
Samhällsbyggnadsavdelningen vid Länsstyrelsen Skåne ger er härmed möjlighet att
lämna offert avseende utbildning i beredskapsjuridik för kommuner.
Bakgrund
Offertförfrågan avser utbildning i juridik inför och vid höjd beredskap primärt riktad
mot kommuner.
Utbildningen ska ge deltagarna grundläggande kunskap om den återupptagna
totalförsvarsplaneringen och relevanta regelverk inför och vid höjd beredskap, samt
en fördjupad kunskap om kommuners roll och ansvar inför och vid höjd beredskap.
Krav på kursinnehåll:
• Genomgång av relevanta författningar som träder i kraft vid höjd beredskap
och krig, med särskild fokus på författningar som berör kommuners
verksamhet
• Genomgång av krav som ställs på kommuners planering för civilt försvar
(nuvarande inriktning)
• Genomgång av roller och ansvar vid höjd beredskap, och jämförelse med
roller och ansvar inom krisberedskapen
• Teoretiska moment ska varvas med kortare diskussioner för att aktivera
deltagare
Förslag på innehåll i övrigt ska lämnas i offerten. Kursinnehåll specificeras ytterligare
i dialog mellan Länsstyrelsen och kursledare.
Krav på kursledare:
• Erfarenhet av totalförsvarsplanering vid statlig myndighet eller kommun
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Erfarenhet av arbete med krisberedskap vid statlig myndighet eller kommun
God kunskap om kommunal verksamhet och kommuners ansvar och
uppgifter inom krisberedskapen och totalförsvaret
Erfarenhet av att leda kurser/utbildningar inom krisberedskap och civilt
försvar

Om angiven kursledare på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan
medverka vid överenskomna kursdatum ska uppdragstagaren kunna ersätta hen med
annan kursledare som uppfyller kravspecifikationen.
Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar tre stycken utbildningar på två sammanhängande dagar vardera.
Totalt antal utbildningsdagar är sex stycken. Utbildningarna ska kunna genomföras
under följande veckor 2018: 43, 45, 46, 47.
Miljökrav
I de fall Uppdragstagaren behöver använda transporter för uppdraget ska
Uppdragstagaren i största möjliga mån välja miljömässigt fördelaktiga alternativ. Det
kan exempelvis vara fordon som drivs av miljömässigt fördelaktiga bränslen
(exempelvis viss miljöklassning av diesel, elbil, gasbil med mera) eller kollektivtrafik
när det är möjligt.
Äganderätt och nyttjanderätt
Uppdragstagaren äger alla eventuella immateriella rättigheter till det material som
framställts av Uppdragstagaren inom detta Avtal.
Uppdragstagaren ansvarar för att det framtagna materialet har framställts av denne
och att materialet inte olovligen kränker någon annans rättigheter.
Skatter- och avgiftskontroll
Offertlämnaren ska ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter
och skatter i det egna landet.
Offertlämnaren ska vara registrerad för F-skatt.
För att kontrollera detta kommer Länsstyrelsen att begära in blankett ”Begäran om
upplysningar vid offentlig upphandling” SKV 4820 från Skatteverket.
Uppgifter om offertlämnaren
Ange följande uppgifter i offerten:
• Namn, kontaktperson, telefonnummer och adress
• Person-/organisations-/registreringsnummer
• Företagsform
• Firmatecknare
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• Huvudsaklig verksamhet
• Uppgifter om företaget/aktören avser att anlita underentreprenörer att delta
i arbetet, och i så fall namn på dessa
• Kopia av gällande F-skattebevis.
Offertens innehåll
Offertlämnaren ska ge ett totalpris på uppdraget inklusive eventuella kostnader för
resa och logi för kursledare samt kostnad för kursmaterial. Länsstyrelsen står för
lokalkostnad i samband med utbildningarna.
Till offerten ska bifogas kursledares CV.
Till offerten ska bifogas minst ett referensobjekt utförda av offertlämnaren som visar
att offertlämnaren har kompetens och erfarenhet att utföra nu aktuellt uppdrag.
Kontaktuppgifter till referenser ska bifogas, namn, telefon och e-post. Referensen
ska vara kontaktad och införstådd med att vara referens. I de fall referenten inte kan
styrka att anbudsgivaren har kompetens och erfarenhet av att utföra uppdraget kan
anbudsgivaren komma att uteslutas.
Priset ska anges i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt.
Utvärdering av offerter
Länsstyrelsen kommer i sin utvärdering att ta hänsyn till i vilken utsträckning anbud
bedöms uppfylla de kravspecifikationer som anges i offerten, samt ekonomisk
fördelaktighet, dvs lägsta pris.
Hur du lämnar offerten
Offerten ska vara skriftlig, på svenska och undertecknad av behörig företrädare. Om
företrädaren har fullmakt, ska fullmakten lämnas in med offerten.
Offerten ska lämnas till följande adress:
Länsstyrelsen Skåne
Samhällsbyggnadsavdelningen
Att: Linda Hällgren
205 15 Malmö

Märk kuvertet ”Offertförfrågan utbildning i beredskapsjuridik samt dnr 168292018-1”
Offerten ska ha kommit in till Länsstyrelsen Skåne senast den 20 juni 2018.
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Offerten ska vara giltig till och med den 20 augusti 2018.
Besked om vilken offert som antagits
När Länsstyrelsen Skåne har antagit en offert kommer samtliga offertlämnare att
underrättas så snart möjligt.
Avtal
Efter avslutad direktupphandling kommer ett skriftligt avtal att ingås mellan antagen
offertlämnare och Länsstyrelsen Skåne. Avtalet träder i kraft först sedan det har
undertecknats av behöriga avtalstecknare för båda parter.
Frågor med mera
Frågor om offertförfrågan kan ställas till Linda Hällgren:
linda.hallgren@lansstyrelsen.se
Offertförfrågan jämte samtliga bilagor finns att hämta under fliken ”aktuella
upphandlingar” och ”pågående direktupphandlingar” på Länsstyrelsen Skånes
hemsida http://www.lansstyrelsen.se/skane.
Eventuella förtydliganden och annan information under anbudstiden i anledning av
direktupphandlingen kommer att avidentifieras och publiceras på ovanstående
webbplats. Sådan information utgör en integrerad del av denna
offertförfrågan och det åligger offertlämnare att själv bevaka dessa.

_______________________________
Enhetschef eller avdelningschef

