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Hydrologisk och hydroteknisk utredning inför hydrologisk återställning av våtmarker i 
Västersjön, Horsstomyren-Storberget, Råda Stormosse och Nordmarksmyrarna 
 

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på digital 

hydrologisk och hydroteknisk utredning, med eventuell kompletterande fältutredning, inför 

hydrologisk återställning av våtmarker i Västersjön (Torsby kommun), Horsstomyren-

Storberget (Torsby kommun), Råda Stormosse (Hagfors kommun) och Nordmarksmyrarna 

(Filipstads kommun). 
 

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett mindre antal entreprenörer 

och annonseras på länsstyrelsens hemsida. 

 

 

Upphandlande myndighet  
Länsstyrelsen Värmland  

Organisationsnummer 202100 - 2395  

Våxnäsgatan 5, 

 651 86 KARLSTAD 

  

Kravspecifikation 
Se bilaga 1 

 

Leveransdatum 
Den hydrologiska och hydrotekniska utredningen ska vara genomförd senast 2018-12-10. 

 
 

Krav på utföraren 
 

Anbudsgivande företag ska ha dokumenterade resurser, kunskap om hydrologiska och 

hydrotekniska utredningar gällande torvbildande myrmarker och mineraljord, grundvatten och 

ytvatten samt kompetens inom GIS.   

 

Anbudet ska därför innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget med 

fakta om företaget, verksamhetens inriktning och kompetenser. 

 

Uppdraget ska utföras av personer med adekvat utbildning på akademisk nivå och med 

erfarenhet av att utföra efterfrågad typ av uppdrag. Anbudet ska därför innehålla kompetens- 

och erfarenhetsredovisning för aktuella personer lämnade i form av Curriculum Vitae.  

 

För att försäkra sig om att anbudslämnaren är kvalificerad för uppdraget ställer Länsstyrelsen 

krav på redovisning av minst ett (1) referensuppdrag av liknande karaktär som detta uppdrag.  
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Referensuppdraget ska vara genomfört någon gång under de senaste fem (5) åren. För 

referensuppdrag ska anges: 

• uppdragsgivarens namn 

• referensuppdragets karaktär eller typ (storlek på uppdrag, användning av 

programvara, hydrologiska bedömningar i fält) 

• referensperson samt telefon och mailadress till honom/henne 

• tidpunkt för uppdragets utförande 

 

Ej godkända uppdrag, eller uppdrag som inte kan anses vara av samma karaktär som det nu 

aktuella, kan underkännas av Länsstyrelsen.  

 

Underleverantör 

Om underleverantör ingår i uppdraget ska anbudslämnaren ange namn och 

organisationsnummer på underleverantörerna, samt för vilken del av uppdraget som 

underleverantören anlitas. 

 

Juridisk ställning 

10 kap 1§ i Lagen om offentlig upphandling (LOU) kommer att beaktas för det fall 

Länsstyrelsen får kännedom om däri beskrivna omständigheter. 

 

Enligt LOU 10 kap 2 § får offertlämnare inte: 

• vara försatt i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara 

underkastad näringsförbud. 

• vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 

ackord eller annat liknande förfarande. 

• vara dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraftvunnen dom 

• ha gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen 

• ha underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter 

 

Vidare kontrolleras att: 

• anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret 

• anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, 

innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om 

registreringsskyldighet föreligger. 

• att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. 

 
Kontroll av ovanstående punkter kommer att göras genom att information inhämtas från 

Skatteverket, eller genom separat granskning av utländska offertlämnare. Kontrollen gäller både 

offertlämnare och eventuella underleverantörer. 
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Pris  
I offerten ska a) ett fast pris i SEK (exkl. moms) samt b) ett timpris i SEK (exkl. moms) 

för tilläggsuppdrag anges för utförandet av utredningen. I priserna ska samtliga omkostnader 

(material, arbete och övriga kostnader) ingå som kan uppkomma i samband med utförandet av 

uppdraget enligt kravspecifikationen (Bilaga 1). Enda undantaget är resor med bil till och från 

fältarbete samt planeringsmöten hos beställaren där utföraren har rätt att ta ut en milersättning på 

35 SEK (exkl. moms). Observera att delar av eventuellt fältarbete kan utföras av Länsstyrelsen 

enligt kravspecifikation (Bilaga 1). 

 
 

Frågor och svar  
Frågor kring denna direktupphandling kan ställas till Johanna A. Malmgren, 

Naturvårdsenheten, telefon: 010-224 74 76, johanna.a.malmgren@lansstyrelsen.se. 
 

Sista dag att ställa frågor till Länsstyrelsen är 14 augusti 2018.  

Sista dag för Länsstyrelsen att svara på frågor är 17 augusti 2018.  

Inkomna frågor och svar kommer att publiceras på Länsstyrelsens hemsida. Veckorna 29 - 31 

kan frågor ställas men de kommer inte att besvaras under denna period då Länsstyrelsens 

kontaktperson har semester.  
  

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande frågor och svar. 

Offert 

Utöver redovisning av referensuppdrag enligt ovan, fast pris och timpris för tilläggsuppdrag 

ska offerten innehålla följande uppgifter: 

• Offertlämnarens företagsnamn och adress 

• Organisationsnummer 

• Offertlämnarens kontaktperson med telefonnummer 

• Offertlämnarens e-postadress dit tilldelningsbeslutet kan skickas 

• Att F-skattsedel finns 

 

 

Offert lämnas som brev senast 2018-08-23 till: 

Länsstyrelsen Värmland 

Verksamhetsstöd 

Våxnäsgatan 5 

651 86 Karlstad 

Offerten märks utanpå kuvertet med ”Hydrologisk och hydroteknisk utredning Värmland” 

och ”Dnr 512-4591-2018”. Offerten ska vara giltig t.o.m. 2018-09-19. 
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Kontroll av skallkrav samt utvärdering av offerter 

De offerter som uppfyller samtliga skallkrav, inklusive minst ett godkänt referensuppdrag, 

kommer att gå vidare till utvärdering.  

 

Utvärderingen kommer att ske efter värderingsprincipen ”lägst priskvotssumma” vilket 

innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav, och erhåller den lägsta summan av 

ingående priskvoter enligt nedanstående formel, kommer att antas som leverantör för 

uppdraget. För att det fasta anbudspriset ska ha störst vikt vid utvärderingen kommer de 

priskvoterna att multipliceras med fem. 

 
Priskvotsumma = (Fast anbudspris/Lägsta fasta anbudspris x 5) + Timpris för tilläggsuppdrag/Lägsta 

timpris för tilläggsuppdrag 

 

Beslut 
Beslut i upphandlingen kommer att meddelas till samtliga anbudsgivare via e-post innan avtal 

tecknas med antagen leverantör. 

Övrigt 

Om inkomna offerter överskrider Länsstyrelsens budget för arbetet kan upphandlingen 

avbrytas utan att någon leverentör antagits.  

 

Avtalsvillkor  
Se bifogat utkast till avtal. 

 

Bilagor 
1. Kravspecifikation 

2. Hydrologisk utredning och kontrollprogram - Komosse 

3. Kävsjön och Häradssjön – Arbetsplan inför restaurering av sjöar inom Store Mosse 

nationalpark 

4. Handledning för hydrologiska beräkningar i GIS 

5. Anbudsformulär 

6. Avtalsutkast 

 
 

 

 


