
  

FÖRFRÅGAN VID 

DIREKTUPPHANDLING 

  
  

  

Verksamhetsstöd Datum  Diarie.nummer 

Frida Olsson 2018-05-25  100-4276-18 

 

 

Förfrågan – Upphandling av produktionsbyrå  
 

Kontaktuppgifter 

 
Länsstyrelsen Värmland 

Verksamhetsstöd 

Kontaktperson 

Frida Olsson 

Adress 

Våxnäsgatan 5 

651 86 Karlstad 

Telefon: 010-224 73 89 

E-post: frida.j.olsson@lansstyrelsen.se 

 

 

1. Allmän orientering 
 

1.1 Upphandlande myndighet 

Länsstyrelsen i Värmlands län. Upphandlande myndigheten benämns vidare i denna förfrågan 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en organisation med bred kompetens som ska värna om sitt län, se till 

att länet utvecklas på invånarnas villkor och man ska också föra länsbornas talan. Länsstyrelsen ska 

fullfölja nationella mål, samordna länets olika intressen, främja länets utveckling, fastställa regionala 

mål, samt värna om rättssäkerheten i varje ärende. Mer information om Länsstyrelsen, uppgifter och 

verksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland.  

 

1.2 Anbudsinbjudan 

Länsstyrelsen inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett avtal gällande 

produktionstjänster.  

 

1.3 Allmän beskrivning och syfte  

Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal med möjlighet till succesiva avrop. Behovet kan 

variera. Länsstyrelsen lämnar inga garantier avseende volym.  

 

Relevanta målgrupper gällande produktionsbyråtjänster för Länsstyrelsen kan vara kommuner, 

landsting, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer samt privatpersoner. 

Kommunikationen med målgrupper och samarbetspartners sker på många olika sätt, bland annat 

genom: 

- Att Länsstyrelsen skapar arenor och mötesplatser i form av utbildningsdagar, seminarier och 

mässdeltagande. 

- Webbplats, nyhetsbrev och tidningar.  

- Annonser, trycksaker, informationsblad och annat informationsmaterial 

- Tillsyn och ärendehandläggning där Länsstyrelsen ger tillstånd och prövar överklaganden av 

kommunala beslut  

- Sociala medier  

- Kampanjer 

 

 

1.4 Inlämnande av offert/anbud 

Anbudet ska avges i skriftlig form till Länsstyrelsen, Postadress; Länsstyrelsen, Verksamhetsstöd, 651 

86 Karlstad. Besöksadress; Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad. Receptionens öppettider är 

måndag-fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. 

Observera att brevinkastet är endast 32x3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.   

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
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Anbuden ska vara inkomna senast 2018-06-12 till ovanstående adress. Anbudet ska vara giltig tom 

2018-07-15. 

 

Anbudsmärkning: Produktionsbyråtjänster Anbud 100-4276-18. 

 

Anbudet skall innehålla: 

- Denna förfrågan, med besvarade frågor och ifyllda uppgifter 

- Samtliga bilagor   

- Underskrift av anbud  

 

1.5 Avtalstid  

Avtalet börjar gälla i samband med undertecknade av vardera parten av behörig företrädare och gäller 

till 2019-06-30. 

 

1.6 Avtalstid inklusive förlängningsoption 

Länsstyrelsen har möjlighet att förlänga avtalet med sammanlagt tre (3), ett + ett + ett (1+1+1), år med 

oförändrade villkor. Längsta möjliga kontraktstid är således fyra år, därefter upphör avtalet att gälla 

utan föregående uppsägning. 

 

1.7 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Om inga anbud motsvarar ställda krav, om anbuden innefattar för höga priser i förhållande till 

verksamhetens budget eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom 

verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. 
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2. Administrativa villkor 
  

2.1 Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för en direktupphandling enligt bestämmelserna i Lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

 

2.2 Antal leverantörer 

Länsstyrelsen avser att teckna avtal med en leverantör. 

 

2.3 Alternativa anbud   

Anbud ska utformas helt enligt anbudsförfrågan. Reservationer accepteras inte. 

 

2.4 Frågor och svar 

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor 

till Länsstyrelsen i Värmlands kontaktperson Frida Olsson, frida.j.olsson@lansstyrelsen.se.  

Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via 

Länsstyrelsen Värmlands webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland. 

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har 

tillkommit. 

 

2.5 Bilageförteckning 

Bilagor som skall bifogas med anbudet är: 

 

1. Referensuppdrag 

 

Mer info om bilagorna i avsnitt 4.5. 

 

2.6 Sista dag för att ställa frågor 

Sista dag att ställa frågor är 2018-06-04. 

 

2.7 Sista anbudsdag 

För att anbudet ska kunna prövas ska det vara ankommet till Länsstyrelsen senast 2018-06-12, 23:59. 

 

2.8 Anbudets giltighetstid 

Anbudet ska vara bindande t.o.m. 2018-07-15. 

 

2.9 Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare med upplysning om beslut av vald leverantör. 

Tilldelningsbeslutet skickas med e-post till den adress som angetts i anbudet. I beslutet framgår skäl 

och/eller motiv till beslut. Tilldelningsbeslutet utgör inget upphandlingskontrakt, ett civilrättsligt 

bindande avtal är slutet först sedan båda parter undertecknat upphandlingskontraktet. Anbudsgivaren 

förväntas vara beredd att teckna avtalet så snart det är möjligt efter det att tilldelningsbeskedet 

meddelats. 

 

2.10 Sekretess 

Anbudshandlingarna omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL. Enligt OSL gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har tagits. 
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Därefter blir anbudsansökningarna, anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter normalt 

offentlig allmän handling. Anbudsansökningarna, anbud eller delar av dessa dokument kan dock 

omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Anser anbudsgivaren att uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste dessa preciseras i anbudet 

samt en motivering lämnas på vilket sätt skada skulle uppkomma om uppgifterna lämnades ut. Det är 

sedan den upphandlande myndigheten som enligt OSL beslutar om uppgiften sekretessbeläggs eller 

inte. Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att diskutera 

förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon 

anbudsgivare gynnas eller missgynnas. 

 

2.11 Sekretessbeläggning av anbud 

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller 

driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild 

anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 

 

Anser anbudsgivaren att uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste dessa preciseras i anbudet 

samt en motivering lämnas på vilket sätt skada skulle uppkomma om uppgifterna lämnades ut. 

 

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om den upphandlande 

myndigheten gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol. 

Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga 

möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade sedan 

upphandlingen avslutas. 

 

All sekretessbelagd information ska anges i en separat bilaga till anbudet. Under aktuella punkter i 

anbudet hänvisar ni till denna bilaga.  

 

Anbudsgivaren accepterar kraven? (Ja krävs)  Ja  Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FÖRFRÅGAN VID 

DIREKTUPPHANDLING 

  
  

  

Verksamhetsstöd Datum  Diarie.nummer 

Frida Olsson 2018-05-25  100-4276-18 

 

 

 

3. Krav på leverantör 

 
3.1 Kontaktuppgifter  

Kontaktuppgifter anbudsgivare. Fyll i nedanstående uppgifter om företaget och kontaktperson. 

 

3.2 Kontaktperson för avtalet 

Namn  

Telefon/mobil  

E-postadress  

 
3.3 Beskrivning av företagets organisation 

Anbudsgivaren ska inneha och visa att de har dokumenterad teknisk förmåga, kompetens och kapacitet 

för att utföra uppdraget genom en kort beskrivning anbudsgivande företaget och ev. underleverantör. 

 

Företagsnamn  

Organisationsnummer  

F-skatt (eller motsvarande)  

Adress  

Namn kontaktperson  

Telefonnummer  

E-postadress  

E-postadress till vilken 

tilldelningsbeslut ska skickas 
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En beskrivning av det anbudsgivande företaget, personalresurser och serviceorganisation ska därför 

bifogas anbudet för att bekräfta att företaget: 

- har dokumenterad erfarenhet inom området 

- har kompetens inom området 

- har kapacitet och resurser (organisation) för att utföra uppdraget 

En beskrivning av hur konsultation kan ske med leverantören, digitala eller fysiska möten, ska också 

finnas med.  Länsstyrelsen avgör om det anbudsgivande företaget anses inneha tillräcklig teknisk och 

yrkesmässig kapacitet.  

 

3.4 Brott  

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om 

myndigheten genom kontroll enligt LOU 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören 

enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar  

6.1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 

om kampen mot organiserad brottslighet, 

6.2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på 

grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot 

korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är 

delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om 

kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser, 

6.3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel 

K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 

intressen, 

6.4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2010/78/EU, 

6.5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras i artikel 1 

respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller 

anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller 

6.6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av 

dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen. 

 

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens 

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 leverantören. 

 

Anbudsgivaren accepterar kraven? (Ja krävs)  Ja  Nej  
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4. Kravspecifikation 
  

4.1 Bakgrund  

Länsstyrelsen Värmland har en central kommunikationsenhet som stöttar hela Länsstyrelsens 

verksamhet gällande kommunikation. Vi har egen hög kompetens inom flera områden men behöver 

stärka upp produktionen inom vissa områden. Syftet med kommunikationen är att förenkla och 

förtydliga vad Länsstyrelsen Värmlands uppdrag är och vad vi står för. Genom att upphandla en 

produktionsbyrå kan vi välja att hantera uppdrag inom egen organisation eller använda oss av byrån.  

  

4.2 Syfte och mål  

Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal med en leverantör som Länsstyrelsen kan vända sig 

till vid behov av produktion gällande kommunikationsinsatser.  

 
4.3 Beskrivning  

Denna upphandling avser produktionsbyråtjänster inom kommunikation för löpande beställningar och 

leveranser under avtalstiden. Exempel på produktion kan vara, skapa rörligt material, ta fram 

visualiseringar i syfte att förtydliga och förenkla, produktion av text, produktion av digitala lösningar, 

stöttning i idéarbete. 

 

4.4 Avgränsningar 

Denna upphandling gäller inte för det vi kan avropa genom befintligt ramavtal för tryckeritjänster, 

diarienummer 96-10-2015. 

 

4.5 Krav på den som erbjuder tjänst  

Anbudsgivaren skall kunna ställa följande kompetenser till förfogande:  

 

- Rörlig media, videoproduktion och animering 

- Digital produktion 

- Kreativa idéer och konsultation inför uppdrag 

- Grafisk design – illustration och visualisering 

- Ljudproduktion 

- Copy/text 

- Kampanjarbete – från idé till produktion 

Anbudsgivaren accepterar kraven? (Ja krävs)  Ja  Nej  

 

4.6 Bilagor 

Samtliga anbudsgivare som lämnar anbud skall bifoga följande bilagor med förfrågningsunderlaget: 

(Digitala delar i referensuppdragen bifogas i ett USB).  

 

1. Referensuppdrag  

Leverantören ska bifoga två relevanta referensuppdrag som innehåller momenten rörlig media 

och visualisering, varav ett ska vara utfört åt aktör inom offentlig sektor, t.ex. myndighet, 

kommun, landsting eller statligt bolag. Referensuppdragen presenteras i en Power Point/PDF-

fil på max 10 sidor för varje inlämnat uppdrag. Uppdragen ska innehålla exempel på 

kompetenser som kravspecifikationen nämner.  
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Det ska även bifogas en kortfattad beskrivning av uppdragens mål och syfte samt beskrivning 

av genomförandet (processen och tidsåtgång) samt vad som levererades och resultat (max en 

A4-sida, textstorlek 11). 

 

 

4.7 Avropsrutiner 

Avrop av tjänster och uppdrag kommer att ske succesivt under avtalstiden. Avropet ska föregås av en 

budgetplan som upprättas och därefter en skriftlig beställning. Leverantören ska kunna lämna svar på 

avropsförfrågan alla arbetsdagar året om inom 24 timmar. Ändring av avtalat avrop får endast ske efter 

överenskommelse mellan parterna. Leverantören ska skriftligen meddela Länsstyrelsen om 

leverantören anser att visst arbete innebär ändring av tjänstens specifikation. 
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5. Anbudsprövning 
  

5.1 Kvalificering   

Prövning av inkomna anbud från anbudsgivaren sker genom att anbuden prövas med avseende på 

samtliga krav i denna anbudsförfrågan och LOU.  

 

5.2 Tilldelningsgrund och metod  

Länsstyrelsen kommer att anta det anbud som är ekonomisk mest fördelaktigt för myndigheten. 

Utvärderingen kommer att värderas enligt följande värderingsgrunder:  

1. Pris vikt 50%. Anbudslämnarens genomsnittliga timpris divideras med hundra (100) och 

multipliceras med 0,5. Detta ger delpoängen för avsnittet pris.  

 

2. Referensuppdrag vikt 50%. Referensuppdrag värderas i en skala 5–15 där 5 är bäst och 15 är 

sämst. Varje referensuppdrag får ett betyg, dessa betyg räknas samman till ett medeltal för 

referensuppdragen, som sedan används för att räkna fram ett medelbetyg för anbudsgivaren 

som multipliceras med 0,5. Detta ger delpoängen för avsnittet referensuppdrag.  

 

Varje delpoäng (pris och referensuppdrag) adderas till en summa. Det anbud som har lägst summa 

(avrundat till två decimaler) kommer att antas som leverantör.  

 

Referensuppdragen kommer att bedömas och betygsättas av fyra kommunikatörer från Länsstyrelsen 

Värmland. 

 

Exempel   

 

Anbudsgivare 1:  

genomsnittligt pris per timme: 1400 dividerat med (100) multiplicerat med 0,5 = 7 (delpoäng pris) 

genomsnittlig poäng på referensuppdrag: 5 multipliceras med 0,5 = 2,5 (delpoäng referensuppdrag) 

Anbudsgivare 1 slutgiltiga poäng= 9,5  (7+2,5)  

 

Anbudsgivare 2: 

genomsnittligt pris per timme: 1100 dividerat med (100) multiplicerat med 0,5 = 5,5 (delpoäng pris) 

genomsnittlig poäng på referensuppdrag: 10 multipliceras med 0,5 = 5 (delpoäng referensuppdrag) 

Anbudsgivare 2 slutgiltiga poäng= 10,5 (5,5+5) 

 

I detta exempel antas anbudsgivare 1 som leverantör, då detta anbud har lägst slutsumma.   

 

Kvalitet (avser kreativitet/språkbruk/bildspråk/helhetsintryck)  

Maxpoäng (5) 

Poäng 

Framtagna produkter och aktiviteter håller en mycket hög kvalitet och 

är mycket väl genomarbetade och genomtänkta i sitt utförande  

5 poäng  

Framtagna produkter och aktiviteter håller en hög kvalitet och är väl 

genomarbetade och genomtänkta i sitt utförande 

10 poäng  

Framtagna produkter och aktiviteter håller en godtagbar kvalitet och 

är delvis genomarbetade och genomtänkta i sitt utförande   

15 poäng  
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5.3 Ersättningspris 

De priser som lämnas i anbudet ligger till grund för utvärdering av anbuden enligt punkt 5.2. 

Anbudsutvärdering kommer ske utifrån ett genomsnittligt timpris av kompetenserna som anges nedan, 

varför det är viktigt att alla delar prissätts.  

Pris SEK/timme exkl. mervärdesskatt ska anges för följande kompetenser:  

 

Kompetens Timpris 

Rörlig media, videoproduktion och animering  

Digital produktion  

Kreativa idéer och konsultation inför uppdrag  

Grafisk design – illustration och visualisering  

Ljudproduktion  

Copy/text  

Kampanjarbete – från idé till produktion  

Genomsnittligt timpris  
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6. Kontraktsvillkor 
 

6.1 Parter 

Mellan ovanstående parter: Uppdragsgivaren, nedan Länsstyrelsen, och Leverantören, nedan 

Uppdragstagaren, har följande avtal träffats. 

 

6.2 Ersättning 

Länsstyrelsen ska betala offererat pris i SEK till Uppdragstagaren för utfört och av Länsstyrelsen 

godkänt arbete. Länsstyrelsen betalar inte någon ersättning utöver de ovan angivna priserna. Beloppen 

är angivna exklusive moms. 

 

6.3 Avvikelse i leverans 

Vid avvikelse i leverans/redovisning har Länsstyrelsen möjlighet att göra avdrag med 3 % på det totala 

priset för uppdraget per påbörjad försenad dag. Maximalt avdrag är 30 % på det totala priset för 

uppdraget. Ovanstående prisavdrag är inte aktuellt om förändringen av tidsplanen har accepterats 

skriftligen av Länsstyrelsen. 

 

6.4 Avtalshandlingar 

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla 

i något avseende, gäller de, om inte omständigheterna uppenbart föranleder annat, sinsemellan i 

följande ordning. 

 

1. Eventuella ändringar och tillägg till Avtalet.     

2. Avtalet     

3. Till Avtalet hörande bilagor (gäller i den ordning bilagorna angivits i Avtalet)     

4. Förfrågningsunderlag    

5. Anbud från Uppdragstagaren 

 

6.5 Fakturering 

Fakturering sker efter det att Länsstyrelsen granskat och godkänt arbetet.        

 

Fakturor som skickas till fel adress eller inte innehåller angiven beställarreferens kommer att 

returneras till uppdragstagaren. 

 

Fakturaadress: 

Länsstyrelsen Värmland        

FE 218        

838 73 FRÖSÖN        

        

Beställarreferens/Inköpsordernummer 

 

Länsstyrelsen använder Visma Proceedo e-handelssystem för att göra beställningar. Uppdragstagaren 

ska kunna ansluta sig till det på begäran från Länsstyrelsen (gratis). 

 

Ordernummer  

Länsstyrelsen registrerar beställningar i affärssystemet Visma Proceedo och beställning delges 

uppdragstagaren enligt gällande rutin. 
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Ordernummer är obligatorisk och ska anges som fakturareferens på faktura för att kontering och 

matchning mot order ska kunna generera betalningsorder till uppdragstagare.      

  

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att returnera de fakturor som skickas felaktigt eller inte innehåller 

angivet ordernummer. 

 

6.6 Avgifter 

Faktura- och expeditionsavgifter får inte debiteras Länsstyrelsen. Vid dröjsmål med betalning 

tillämpas räntelagens bestämmelser. 

 

6.7 Betalningsvillkor 

Länsstyrelsen tillämpar trettio (30) dagars betalningstid efter inkommen och godkänd faktura. 

 

6.8 Dröjsmålsränta 

Faktura- och expeditionsavgifter får inte debiteras Länsstyrelsen. Vid dröjsmål med betalning 

tillämpas räntelagens bestämmelser. 

 

6.9 Personal 

Uppdragstagaren förbinder sig att tillhandahålla personal med utbildning, kunskap och praktisk 

erfarenhet som motsvarar ställda kompetenskrav i Länsstyrelsens upphandlingsdokument. 

Uppdragstagaren får inte byta ut personal utan Uppdragsgivarens samtycke. 

 

Uppdragstagaren är utan oskäligt dröjsmål skyldig att byta ut sådan personal, vilken Länsstyrelsen 

anser sakna erforderlig kompetens eller med vilken Länsstyrelsen anser sig ha samarbetssvårigheter. 

 

Överenskommelse om byte eller annan förändring av avtalade personer, ska vara skriftligen godkänd 

av Länsstyrelsen innan arbete påbörjas. Förändring av personal, berättigar inte Leverantören till 

ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 

 

6.10 Statistik 

Uppdragstagaren ska på begäran av Länsstyrelsen, kostnadsfritt förse Länsstyrelsen med statistik. 

Statistik ska tillhandahållas elektroniskt. 

 

6.11 Genomförandet av uppdraget 

Uppdragstagaren förklarar sig ha den erfarenhet och kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget. 

Uppdragstagaren har förklarat att uppdraget är tillräckligt beskrivet, och att denne är införstådd med 

vad som krävs för att fullfölja uppdraget enligt detta Avtal med eventuella bilagor.  

 

6.12 Underleverantör 

Om Uppdragstagaren önskar anlita en underleverantör eller konsult för att genomföra hela eller viss 

del av uppdraget får detta ske först efter skriftligt godkännande från Länsstyrelsen. Uppdragstagaren 

åtar sig att se till att villkoren i detta Avtal gäller även mot andra utförare. Uppdragstagaren ansvarar 

för underleverantörens eller konsultens arbete som för eget arbete. 

 

6.13 Avtalsstart och avtalsuppföljning 

Uppdragstagaren ska kostnadsfritt medverka vid erforderligt antal möten i samband med såväl 

avtalsstart, avtalsuppföljning samt överlämning vid avtalsslut. 
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6.14 Uppsägning av avtal 

Om Uppdragstagaren inte uppfyller angivna krav i Avtalet ska denne omgående åtgärda de brister 

Länsstyrelsen påpekat. Om Uppdragstagaren inte åtgärdat bristerna inom trettio (30) dagar från 

Länsstyrelsens påpekande har Länsstyrelsen rätt att säga upp Avtalet i förtid med en uppsägningstid på 

tre (3) månader. Vid en sådan uppsägning ska Länsstyrelsen få ersättning från Uppdragstagaren för 

samtliga kostnader som uppsägningen medför. 

 

6.15 Avbeställningsrätt 

Länsstyrelsen äger rätt att när som helst under detta avtals giltighetstid helt eller delvis, utan angivande 

av skäl, säga upp detta avtal. Om detta inte innebär utövande av Länsstyrelsens hävningsrätt enligt 

detta avtal äger Uppdragstagaren rätt att utfå skälig ersättning för fram till avvecklingstidpunkten 

nedlagda kostnader enligt avtalet. Den totala ersättningen för fram till avvecklingstidpunkten nedlagda 

kostnader enligt avtalet. Den totala ersättningen får inte överstiga beställningssumman med avdrag för 

vad som tidigare utbetalats. 

 

Avveckling skall ske utan dröjsmål och Uppdragstagaren skall vidtaga alla erforderliga åtgärder för att 

minimera samtliga kostnader. Uppdragstagaren äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan 

komma till nytta i Uppdragstagaren övriga verksamhet eller för vilket Uppdragstagaren erhåller 

ersättning på annat sätt. Länsstyrelsen skall äga rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller 

annan expert granska erforderligt underlag för bedömning av uppdragstagarens ersättningskrav. 

 

6.16 Ändringar eller tillägg 

För att vara giltiga ska ändringar i eller tillägg till detta Avtal vara skriftliga och undertecknade av 

behörig företrädare för vardera parten. 

 

6.17 Äganderätt och nyttjanderätt 

Länsstyrelsen äger allt material och har alla eventuella immateriella rättigheter till det som framställts 

av Uppdragstagaren inom Avtalet. Länsstyrelsen har därmed ensamrätt att bestämma när, hur och i 

vilken form materialet ska publiceras och mångfaldigas. Det innebär att Länsstyrelsen fritt får förfoga 

över materialet och till exempel kan ändra i arbetsresultatet, publicera och mångfaldiga data och bilder 

som framställts inom Avtalet på myndighetens webbplats med mera. Uppdragstagaren har inte rätt att 

nyttja det framställda materialet utan att först ha fått Länsstyrelsens medgivande. 

 

Uppdragstagaren ansvarar för att det framtagna materialet har framställts av denne och att materialet 

inte olovligen kränker någon annans rättigheter.  

 

6.18 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. 

 

6.19 Force majeure 

Parten befrias från sina åtagande enligt Avtalet om omständigheter som är utanför partens kontroll 

medför att Avtalet inte går att fullgöra. Omständigheterna ska dessutom vara av sådant slag att parten 

skäligen inte kunde ha räknat med dem när Avtalet tecknades. Parten ska heller inte ha kunnat undvika 

eller övervinna följderna av omständigheterna. Oavsett vad som anges ovan som skäl för befrielse från 
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avtalade förpliktelser har båda parter rätt att häva Avtalet om dessa omständigheter har medfört 

försening av avtalad prestation med mer än tre (3) månader. 

 

6.20 Ansvarsförsäkring 

Uppdragstagaren ska ha erforderliga ansvarsförsäkringar avseende sakskada, personskada och 

ekonomisk skada under hela avtalstiden till betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till uppdragets 

omfattning. Med betryggande ansvarsbelopp menas att Uppdragstagarens försäkring ska täcka 

samtliga eventuella skador som kan tänkas uppkomma med anledning av Uppdragstagarens utförande 

av uppdragen. Anbudsgivaren ska inför avtalstecknande kunna uppvisa kopia på ansvarsförsäkring. 

 

6.21 Tvist 

Länsstyrelsens och Uppdragstagarens rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestäms i sin helhet 

av svensk rätt. Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed sammanhörande 

rättsförhållanden ska avgöras i svensk domstol. 

 

6.22 Undertecknande 

Detta Avtal upprättas i två (2) exemplar varav parterna behåller ett (1) vardera. Avtalet kan träda i 

kraft först sedan det har undertecknats av behörig företrädare för vardera parten. 

 

6.23 Kontraktsvillkor 

Villkor enligt förfrågningsunderlagets avsnitt, "Kontraktsvillkor" som ligger till grund för avtal mellan 

parterna ska accepteras i sin helhet.  

 

Anbudsgivaren accepterar villkoren? (Ja krävs)  Ja  Nej  

 

Underskrift av anbud 

 
Anbudsgivaren bekräftar att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.  

 

Ort och datum:________________________________________________________ 

 

Namnteckning:________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

 

Titel och företag:______________________________________________________ 


