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1. ALLMÄN ORIENTERING 

1.1. Upphandlande myndighet 

Länsstyrelsen i Värmlands län, enheten Lantbruk, organisationsnummer 202100–2395. 

Länsstyrelsen i Värmlands län är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan 

och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt 

hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling 

och samordning inom många samhällsområden. 

Vi förutsätter att våra leverantörer delar statens gemensamma värdegrund. Dessa sex principer 

anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. 

- Demokrati  

- Legalitet  

- Objektivitet, saklighet och likabehandling 

- Fri åsiktsbildning  

- Respekt för alla människors lika värde  

- Effektivitet och service 

Upphandlande myndigheten benämns vidare i denna förfrågan Länsstyrelsen. Mer 

information om Länsstyrelsen, uppgifter och verksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats 

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/. 

1.2. Anbudsinbjudan 

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

utförande av enskild rådgivning inom betesplanering med fokus på naturbetesmarker till 

jordbrukare i Värmlands län 2020–2021.   

1.3. Allmän beskrivning och syfte 

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av enskild rådgivning inom betesplanering 

med fokus på naturbetesmarker i Värmlands län. 

Detaljerad beskrivning av uppdraget och Länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i 

avsnitt 4, "Krav på tjänsten”. 

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/
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1.4. Omfattning 

Upphandlingen omfattar rådgivning inom betesplanering med fokus på naturbetesmarker för 

ca 225 000 kr. Den angivna budgeten är ungefärlig. Avtal kommer att tecknas med en eller 

flera leverantörer.  

Länsstyrelsen garanterar inte några volymer eftersom omfattningen styrs av målgruppens 

efterfrågan. Länsstyrelsen kommer vid utvärderingen att avgöra hur stor volym av respektive 

rådgivningsmodul som ska upphandlas.  

1.5. Avtalstid 

Uppdraget avses gälla från och med att det undertecknats av båda parter till och med 2021-12-

31. Avtal undertecknas snarast möjligt efter avslutad upphandling. 

Avtalet innehåller option för Länsstyrelsen att förlänga avtalet med oförändrade villkor i upp 

till 12 månader. En eventuell förlängning kan komma att omfatta endast en del av de möjliga 

12 månaderna och kan delas upp i flera tidsperioder med varierande längd. Varje 

förlängningsperiod kommer dock omfatta minst 6 månader. 

Sådan förlängning ska påkallas innan grundavtalets utgång och då meddelar Länsstyrelsen hur 

lång tidsperiod som avses. Förlängning ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter. 

Vid en förlängning dras outnyttjade medel tillbaka och nya medel tillförs. 

1.6. Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Om inget 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. 

1.7. Upphandlande myndighets kontaktpersoner 

Jan-Olov Högberg  

Tel. 010-224 72 72  

E-post: jan-olov.hogberg@lansstyrelsen.se 

Petra Umeland 

Tel. 010-224 72 76 

E-post: petra.umeland@lansstyrelsen.se  
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2. ADMINISTRATIVA VILLKOR 

2.1. Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen är en direktupphandling som annonseras på Länsstyrelsens webbplats. 

2.2. Instruktioner för upprättande och inlämnande av anbud 

2.2.1. Upprättande av anbud 

Anbud upprättas genom att fylla i Bilaga 2. Anbudsformulär och Bilaga 3. Personalblankett, 

samt genom att bifoga ytterligare begärda bilagor. Instruktioner för att fylla Bilaga 2 och 3 

finns i respektive bilaga. Samtliga frågor och formulär i respektive bilaga ska besvaras och 

fyllas i.  

2.2.2. Inlämnande av anbud 

Anbud ska vara skrivet på svenska. 

Anbud ska vara undertecknat av firmatecknare och lämnas i två exemplar till nedan angiven 

adress (det går bra att kopiera originalblanketterna). Om annan än firmatecknare undertecknat 

anbudet ska fullmakt för den personen bifogas anbudet. 

Kuvertet ska märkas i övre vänstra hörnet med Anbud Dnr 604-11650-2019 och skickas till: 

Länsstyrelsen i Värmland 

Verksamhetsstöd 

651 86 Karlstad 

Anbudsförfrågan och samtliga bilagor finns att hämta under sidan ”Om Oss”, 

”Upphandlingar” på Länsstyrelsen Värmlands hemsida http://www.lansstyrelsen.se/varmland. 

2.3. Anbud per modul 

Anbud ska lämnas per rådgivningsmodul. Krav får inte ställas på att alla eller ett visst antal av 

de moduler där anbud lämnats måste antas för att ett anbud på en modul ska gälla. 

2.4. Antal leverantörer 

Länsstyrelsens ambition är att teckna avtal med så många leverantörer att den uppskattade 

volymen täcks. 

För att säkerställa en god tillgänglighet för lantbrukarna kan avtal tecknas med flera 

leverantörer per modul, även om en leverantör angett möjlighet att täcka hela behovet. 
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2.5. Alternativa anbud eller restriktioner 

Anbud ska utformas helt enligt upphandlingsdokumenten. Reservationer accepteras inte. 

2.6. Förtydliganden och kompletterande frågor 

Om anbudslämnaren anser att upphandlingsdokumenten i något avseende är oklart ska frågor 

ställas skriftligen, via e-post till Jan-Olov Högberg, jan-olov.hogberg@lansstyrelsen.se. 

Frågor med tillhörande svar kommer publiceras på Länsstyrelsens webbplats senast sex (6) 

dagar före anbudstidens utgång.  

Frågor ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2020-03-04. Frågor som inkommer senare 

riskerar att bli obesvarade. 

Länsstyrelsen kommer att ha besvarat inkomna frågor senast 2020-03-10. 

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om 

upphandlingen har tillkommit. Uppgifter som publicerats på vår webbplats under anbudstiden 

utgör en del av upphandlingsdokumenten. 

2.7. Bilageförteckning 

Bilaga 1. Rådgivningsmoduler 

Bilaga 2. Anbudsformulär 

Bilaga 3. Personalblankett 

Bilaga 4. Information om anslutning till E-handel 

Bilaga 5. Avtalsutkast 

2.8. Sista anbudsdag 

För att anbudet ska kunna prövas ska det ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2020-03-16. 

2.9. Anbudets giltighetstid 

Anbudet ska vara bindande t.o.m. 2020-09-30. 

För det fall en överprövning av upphandlingen sker, ska anbudsgivaren vara bunden av 

anbudet fram till och med en (1) månad efter den tid då eventuell överprövning resulterar i att 

dom slutligen vinner laga kraft. 

mailto:jan-olov.hogberg@lansstyrelsen.se
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2.10. 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 fort som möjligt efter att tilldelningsbeskedet meddelats. 

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. 
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3. KRAV PÅ LEVERANTÖR 

3.1. Kontaktuppgifter 

Företagsuppgifter och uppgifter om kontaktperson för avtalet ska fyllas i under punkt 3.1.1 

respektive punkt 3.1.2 i Bilaga 2. Anbudsformulär. 

3.2. Kontroll av leverantör 

Om länsstyrelsen misstänker eller får kännedom om omständigheter som enligt 13 kap. 1§ i 

LOU (2016:1145) ska leda till uteslutning kommer det att kontrolleras och beaktas.   

Vidare kontrolleras att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. 

3.3. Kvalificering 

3.3.1. Behörighet att utöva yrkesverksamhet 

Anbudsgivaren ska 

1. vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande 

register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad, eller 

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när 

upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla 

tjänsten i den stat där leverantören är etablerad 

3.3.2. Teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet 

Anbudsgivaren ska bifoga en kort företagspresentation för att beskriva sin kapacitet att 

tillgodose Länsstyrelsens behov av rådgivning inom betesplanering med fokus på 

naturbetesmarker enligt de förutsättningar som framgår i upphandlingsdokumenten. 

Anbudsgivaren ombeds ange följande i sin presentation: 

• verksamhetsbeskrivning 

• beskrivning av hur många rådgivningar till jordbrukare företaget genomför per år 

• personalstyrka 

• leveranskapacitet för uppdraget 

Länsstyrelsen avgör om det anbudsgivande företaget anses inneha tillräcklig teknisk förmåga 

och yrkesmässig kapacitet. 
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3.3.3. Åberopande av andra företags kapacitet 

Om anbudsgivaren avser att lägga ut delar av kontraktet på underleverantörer eller 

samarbetspartners ska detta redovisas i anbudet, enligt nedan. 

Anbudsgivaren garanterar att underleverantören förfogar över nödvändiga resurser för att 

kunna fullgöra sina förpliktelser om leverantören tilldelas ett kontrakt. Anbudsgivaren 

ansvarar för underleverantörs tjänster på samma sätt som för sina egna. Uteslutning enligt 

LOU 13 Kap gäller även för underleverantörer. 

Anbudsgivaren ska anmäla sin avsikt att anlita en viss underleverantör innan avtalat uppdrag 

ska utföras. Underleverantör som inte finns med i anbudet kan anmälas först tre månader efter 

att avtalet börjar gälla. Vid anmälan ska leverantören redovisa uppgifter om vilken personal 

som ska användas och personalens kompetens. Inga underleverantörer får anlitas utan 

Länsstyrelsens skriftliga godkännande. Om anbudsgivaren redan vid anbudsinlämningen vet 

att underleverantörer kommer att användas ska underleverantörens personal och deras 

kompetens anges i Bilaga 3 (se avsnitt 4, "Krav på tjänsten” för mer information). 

3.4. Övriga krav på leverantören 

3.4.1. Miljöarbete 

Anbudsgivaren ska beskriva hur denna arbetar med miljöfrågor. 

För att verifiera ovanstående krav ska anbudsgivaren, antingen som en bilaga till anbudet eller 

senast inom loppet av fem (5) arbetsdagar från förfrågan från Länsstyrelsen under tiden för 

prövning, bifoga antingen 

• intyg om certifiering enligt EMAS, ISO14001, FR2000, Svensk Miljöbas 

miljödiplomering 

eller 

• en manual som minst ska visa: 

o företagets miljöpolicy 

o företagets övergripande miljömål 

o om miljökrav ställs på egna leverantörer 

3.4.2. Försäkring 

Den anbudsgivare som antas som leverantör ska inneha och vidmakthålla sedvanlig företags- 

och ansvarsförsäkring anpassad för verksamheten.  
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4. KRAV PÅ TJÄNSTEN 

4.1. Bakgrund, mål och syfte 

4.1.1. Bakgrund 

I landsbygdsprogrammet 2014–2020 har medel avsatts för stöd till rådgivning och inom 

området Ett rikt odlingslandskap. De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU 

och står att läsa i Landsbygdsprogrammet 2014–2020. 

Den värmländska handlingsplanen ligger som grund för direktupphandlingen och i den finns 

en beskrivning av de regionala prioriteringarna. Den regionala handlingsplanen framhåller 

vikten av rådgivning inom betesplanering med fokus på naturbetesmarker. Detta för att 

utveckla skötseln genom att bevara och stärka hotade värden kopplade till odlingslandskapet, 

samt för att ge ökad kunskap om landskapets ekosystemtjänster. Hela handlingsplanen finns 

att läsa på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/varmland.  

4.1.2. Syfte och mål 

Syftet med rådgivningen är bibehålla och öka antalet naturbetesmarker i Värmland genom att 

utveckla skötseln och ta fram kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar. Bristen 

på betesdjur är påtaglig i många delar av länet, vilket medför igenväxning av natur- och 

kulturmiljöer och försvårad skötsel av den hävdberoende biologiska mångfalden. Även andra 

förändringar av odlingsmetoder och markanvändning gör att odlingslandskapets 

variationsrikedom minskar och den biologiska mångfalden försämras. Till exempel finns 

naturbetesmarker som inte utnyttjas alls eller som inte används optimalt, vilket ger mycket 

manuellt arbete med röjning av igenväxning. Rådgivning är en viktig komponent i ambitionen 

att bevara och stärka hotade värden kopplade till odlingslandskapet, samt för att ge ökad 

kunskap om landskapets ekosystemtjänster. Målet med rådgivningen är att betesmarker hålls 

öppna och betas samtidigt som det ger positiva effekter på ekonomin, djurhälsan och miljön. 

En hög kunskapsnivå hos företagarna är betydelsefull för en ökad konkurrensförmåga och 

miljömedvetenhet. För att kunna förbättra ekonomin kring företagandet med betesmarker får 

även betesmark på åker ingå i rådgivningen. 

4.1.3. Målgrupp 

Målgrupp för rådgivningen är personer som är verksamma inom jordbrukssektorn i 

Värmlands län. Rådgivningen ska riktas till jordbrukare med betesdjur som har tillgång till 

naturbetesmarker.  

file:///C:/Users/800318-002/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.lansstyrelsen.se/varmland
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4.2. Grundkrav 

Uppdraget avser rådgivning inom betesplanering med fokus på naturbetesmarker och ska 

bedrivas i enlighet med dokumentet ”Rådgivningsmoduler” (Bilaga 1). 

Enskild rådgivning ska ges till jordbruksföretag med betesdjur eller företag som planerar att 

skaffa djur och som har tillgång till naturbetesmarker. 

Enskild rådgivning ska utföras i samband med gårdsbesök. 

Enskild rådgivning ska syfta till att vara kompetenshöjande. 

Återkommande produktionsrådgivning och service till jordbrukare får inte ingå i 

rådgivningsaktiviteterna. 

Kunder som inte tidigare fått rådgivning inom betesplanering med fokus på naturbetesmarker 

ska prioriteras. 

Om aktören inte utfört rådgivningen enligt kraven i upphandlingsdokumenten kan 

Länsstyrelsen underkänna eller göra avdrag på betalningen för rådgivningen. 

Rådgivningen ska erbjudas i hela Värmlands län.  

4.3. Krav på kompetens 

För att säkerställa kvaliteten på rådgivningen ska personal som utför rådgivningen ha god 

kompetens inom området. All personal ska ha:  

• relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom området, tex 

agronom med inriktning på husdjur eller ekonomi (utbildningsbevis ska kunna 

uppvisas vid begäran)  

• kunskap om syfte och regler för miljöersättningen för skötsel av betesmarker, 

inklusive de skötselvillkor som ställs i åtagandeplaner. 

• dokumenterad erfarenhet av rådgivning till jordbruksföretagare i minst två år. 

Personal som utför rådgivning enligt modul 1A-D ska vara rådgivare med husdjursinriktning 

med erfarenhet av att arbeta med betesplanering. 

Personal som utför rådgivning enligt modul 2A-D ska vara rådgivare med husdjurs- eller 

ekonomiinriktning. Rådgivaren med husdjursinriktning ska ha erfarenhet av rådgivning som 

rör betesproduktion. Rådgivaren med ekonomiinriktning ska ha erfarenhet av 

företagsrådgivning som rör betesproduktion.  
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Innan första rådgivningen ska alla rådgivare läsa på om naturbetesmarkers värde för biologisk 

mångfald och landskapets kulturhistoria.  

Anbudsgivaren ska, genom att fylla i Bilaga 3 - Personalblankett, verifiera kompetensen hos 

egen personal och personal hos underleverantör som ska utföra uppdraget. Om ny personal 

tillkommer under avtalsperioden ska en uppdaterad personalblankett skickas in till 

Länsstyrelsen för kännedom. 

Personal utan rådgivningserfarenhet ska under minst sex månader stöttas av en mentor med 

minst tvåårig erfarenhet. 

Personer som ska utföra rådgivningsuppdrag enligt modulerna i Bilaga 1 ska anbudsgivaren 

ha en fortbildningsplan för. Anbudsgivaren ska vid begäran kunna visa upp en sådan plan.  

Rådgivarna bör årligen delta i någon av de för ämnesområdet arrangerade fortbildningskurser 

som Jordbruksverket, Länsstyrelsen eller annan organisation ansvarar för.  

4.4. Krav på dokumentation och redovisning av genomförd verksamhet 

4.4.1. Dokumentation 

Varje rådgivningstillfälle ska dokumenteras. Dokumentation från rådgivningen ska vara 

maskinskriven och skickas till rådgivningsmottagaren senast fyra veckor efter 

rådgivningstillfället. Rådgivaren ska spara dokumentationen och även skicka den till 

Länsstyrelsen i elektronisk form i samband med redovisningen. 

Dokumentation av rådgivningen ska innehålla: 

• Vilken modul som rådgivningen avser. 

• Datum för rådgivningsbesöket. 

• Rådgivningsmottagarens namn och adress. 

• Rådgivarens namn och adress. 

• EU-logotyp med tillhörande text. 

Vidare ska dokumentationen genomföras enligt, och innehålla alla uppgifter som anges i, 

beskrivningen för respektive modul i Bilaga 1. Rådgivningsmoduler. 

4.4.2. Registrering i Jordbruksverkets system Totara 

Rådgivning ska registreras i Jordbruksverkets system Totara om inte Länsstyrelsen meddelar 

annat. Registreringen ska vara utförd innan redovisning och faktura lämnas till Länsstyrelsen. 
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4.4.3. Redovisning 

En sammanställning över alla rådgivningar, inklusive bilagor, ska skickas in till 

Länsstyrelsen. Sammanställningen ska göras enligt kommande bilaga till avtalet. 

Redovisningen ska ske kvartalsvis, senast vid det datum som följer av tabellen nedan:  

Verksamhetsperiod 
Sista redovisningsdag 

till Länsstyrelsen 

Kvartal 2 - 2020 14 augusti 2020 

Kvartal 3 - 2020 30 oktober 2020 

Kvartal 4 - 2020 11 januari 2021 

Kvartal 1 - 2021 26 april 2021 

Kvartal 2 - 2021 16 augusti 2021 

Kvartal 3 - 2021 29 oktober 2021 

Kvartal 4 - 2021 10 januari 2022 

 

Länsstyrelsen reserverar sig för ändringar som måste göras av redovisningsdag. Redovisning 

som lämnas efter 10 januari 2022 medför inte rätt till ersättning. 

4.5. Krav på EU-logotyp 

På all information som publiceras på Internet och på allt tryckt material ska EU-loggan 

användas. Det gäller till exempel rådgivningsbrev, inbjudningar och program. Hela logotypen 

ska vara med och texten måste vara lätt att läsa. EU-loggan och mer information om hur den 

ska användas finns på Jordbruksverkets webbsida under rubriken Stöd –> Programmen som 

finansierar stöden –> Pengar från EU- använd EU-logotyp, där de går att ladda ner i olika 

format.  
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4.6. Uppföljning av avtalade volymer 

Efter den 11 januari 2021, samt den 16 augusti 2021, kommer Länsstyrelsen att göra en 

uppföljning av utförda rådgivningsbesök. Den rådgivning som är klarmarkerad vid de två 

tillfällena ska för varje avtalsleverantör utgöra minst 30% respektive 70% av avtalad volym 

per modul. I de fall detta inte uppnås kan Länsstyrelsen komma att minska den avtalade 

volymen för berörda avtalsleverantörer med upp till 50%. Innan minskning beslutas kontaktar 

Länsstyrelsen berörda leverantörer som får möjlighet att beskriva läget. 

Indragningar på mer än 50% av avtalad volym kan bli aktuellt om en leverantör själv 

meddelar att uppdraget inte kan fullföljas, eller om en leverantör inte genomfört någon 

rådgivning alls för aktuella moduler. 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att omfördela eventuell minskad volym till andra 

avtalsleverantörer eller anbudsgivare i upphandlingen. 
 

Om Länsstyrelsen väljer att förlänga avtalet efter den 31 december 2021 meddelas i 

förlängningsavtalet datum för uppföljning av avtalade volymer och eventuella 

omfördelningar. 

4.7. Övriga krav 

Rådgivningen ska ske på det svenska språket. Undantag kan medges i de fall personer som 

rådgivningen riktar sig till har behov av det. 

Mottagaren av rådgivningen ska inte betala någon avgift. 

Uppdragstagare är skyldig att medge Jordbruksverkets/Länsstyrelsens personal att på 

firmans/bolagets kontor utföra kontroller samt ta del av samtliga handlingar avseende de 

genomförda rådgivningarna. Denna rätt gäller även för andra behöriga nationella organ samt 

behöriga tjänstemän från Europeiska unionen. 

4.8. Pris och antal 

Pris och antal rådgivningar för varje rådgivningsmodul som anbudet omfattar ska anges i 

Bilaga 2 - Anbudsformulär. Se det dokumentet för vidare instruktioner. 

Priset ska för varje rådgivningsmodul anges som fast pris per utförd rådgivning (exkl. moms). 

Priset ska omfatta en fullständigt genomförd, dokumenterad och registrerad rådgivning, 

inklusive arbete, resekostnader, material etc. Inga extra avgifter, exempelvis expeditions- eller 

faktureringsavgifter, får debiteras. Anbudets priser ska vara fasta under hela avtalsperioden. 
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Antalet ska anges som det maximala antalet av respektive rådgivningsmodul som anbudet 

omfattar. 

Inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 finns en begränsning på maximalt 1 500 euro per 

rådgivningstillfälle. Därför kommer Länsstyrelsen inte att anta anbud på mer än 1 500 euro 

per modul.  
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5. ANBUDSUTVÄRDERING 

5.1. Anbudsprövning 

5.1.1. Kvalificering 

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

avseende på samtliga krav i upphandlingsdokumenten och LOU. Alla krav som finns med i 

upphandlingsdokumenten är ovillkorliga krav som ska vara uppfyllda. 

5.1.2. Tilldelning och metod 

De anbud som kvarstår efter den inledande prövningen (se ovan 5.1.1) kommer att utvärderas 

enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga. Följande tilldelningsgrunder kommer att 

tillämpas: 

1. Pris (100%) 

Länsstyrelsen utvärderar varje rådgivningsmodul för sig oberoende av anbudsgivarens anbud 

på andra rådgivningsmoduler. För att anbud på en rådgivningsmodul ska kunna gå med i 

utvärderingen, måste det för varje modul finnas angivet minst en rådgivare som uppfyller 

kompetenskraven enligt punkt 4.3. 

5.1.3. Antagande av anbud 

Länsstyrelsen kommer att anta de två anbudsgivare som anses vara de ekonomiskt mest 

fördelaktiga för varje modul. Anbud kan antas helt eller delvis.  

En procentuell fördelning kommer att tillämpas där leverantören med lägst pris får möjlighet 

att leverera en större mängd. Om ett anbud skiljer sig mindre än 5% från det lägsta anbudets 

pris kommer det anses vara likvärdigt när den procentuella fördelningen bestäms.  

• Fördelningen kommer att vara högst 70% till anbudsgivaren med lägst pris och högst 

30% till anbudsgivaren med näst lägst pris.  

• I de fall priset är lika eller likvärdiga för de två anbudsgivare som har de ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbuden kommer tilldelad volym att fördelas lika mellan dem.   

• Täcker inte de första anbudsgivarna upp behovet så kan fler anbudsgivare komma att 

antas. 

• I samtliga fall begränsas antalet rådgivningar för varje anbudsgivare av det maximala 

antalet rådgivningar som anbudet omfattar. 

• Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att inte anta anbud vars anbudspris är mer än 40 % 

högre än lägsta anbudets pris.  


