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2021-01-07

512-68-2021

Förfrågan vid direktupphandling
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på
naturvårdsbränning av ett område i naturreservatet Havsvalladalen, Torsby kommun.
Upphandlingen är en direktupphandling, eftersom kostnaden bedöms understiga
direktupphandlingsgränsen. Det innebär att förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt
annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta
pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som
leverantör. Avtal kan tecknas omedelbart efter beslut om tilldelning.
Offert ska inkomma senast 2021-02-24 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och
vara giltig till och med 2021-05-01.
Upphandlande myndighet
Länsstyrelsen Värmlands län, Naturvårdsenheten, org nr 202100-2395.

Upphandlande myndigheten benämns vidare i denna förfrågan Länsstyrelsen. Mer
information om Länsstyrelsen, uppgifter och verksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se.
Kontaktpersoner
Länsstyrelsen Värmland
Naturvårdsenheten
Adress
Våxnäsgatan 10
651 86 Karlstad

Kontaktperson
Jenny Sander
Telefon: 010-224 74 86
E-post: jenny.sander@lansstyrelsen.se

Frågor och svar
Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas
skriftligen via e-post till Länsstyrelsens kontaktperson. Frågor med vidhängande svar samt
eventuella kompletteringar eller ändringar av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras
på Länsstyrelsens webbplats. Svaren utgör en del av förfrågningsunderlaget.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-02-03
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-02-09
Det åligger leverantören att hålla sig löpande informerad om upphandlingen på
Länsstyrelsens webb och kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar publiceras.
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Bakgrund och omfattning
Bakgrund
Länsstyrelsen i Värmlands län (nedan Länsstyrelsen) erbjuder intresserade leverantörer att
lämna offert på naturvårdsbränning i Havsvalladalen. Upphandlingen genomförs som en
direktupphandling då kostnaden bedöms understiga tröskelvärdet.
Det ingångna avtalet gäller ett år (2021) med möjlighet till förlängning 1+1 år om båda parter
så önskar.
Förfrågningsunderlaget (denna skrift) tar upp formaliteterna och ger en överblick över
uppdragen samt kravspecifikation.
Följande bilagor hör till underlaget:
1. Beskrivning av bränningsobjektet.
2. Anbudsformulär.
3. Mall för avtal.
4. Lista över utrustning tillgänglig för utlåning.
Omfattning
Uppdraget gäller naturvårdsbränning av ett område i naturreservatet Havsvalladalen i Torsby
kommun. Det är upp till uppdragstagaren att detaljplanera bränningen i samråd med
Länsstyrelsens kontaktperson. Mer information finns i områdesbeskrivningen (Bilaga 1).
Anbud ska lämnas på hela utförandet av naturvårdsbränningen, dvs. planering, förberedelser,
utförande, eftersläckning och efterbevakning. Även anmälan och nödvändig kontakt med
berörd räddningstjänst ingår i uppdraget. Anbudet ska specificeras med totalpris respektive
timpris för uppdragets ingående delar enligt tabell i anbudsformuläret.
Länsstyrelsen kan inte garantera några volymer. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att
avbryta upphandlingen om inkomna offerter överstiger den budget som är avsatt för arbetet.
Uppdraget avser gälla från avtalstecknandet och ett (1) år framåt (2021) med möjlighet för
Länsstyrelsen att därefter förlänga avtalet med upp till ett (1) plus ett (1) år.
Avtalsperioden beräknas påbörjas 2021-05-01 förutsatt att båda parter signerat avtalet.
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Krav på leverantören
Teknisk förmåga och kapacitet
Leveranskapacitet
Det är viktigt att anbudsgivaren har en verksamhet som är flexibel och klarar av att svara upp
mot den uppskattade volym naturvårdsbränning som anbudet gäller. Anbudsgivarens
leveranskapacitet skall kort beskrivas i anbudsformuläret. Anbudgsgivaren ombeds ange en
kort verksamhetsbeskrivning, personalstyrka, utrustning och leveranskapacitet för uppdraget.
Kompetens och erfarenhet
Anbudsgivaren skall ha erfarenhet av minst två naturvårdsbränningar i stående skog.
Naturvårdsbränningarna skall ha varit minst 10 hektar stor vardera där mer än 50 % av berörd
skogsmark bestått av stående skog för att räknas som godkända av Länsstyrelsen.
Bränningsledare och tändningsledare på plats vid bränningen ska ha erfarenhet av minst två,
av Länsstyrelsen godkända, naturvårdsbränningar i stående skog.
Referensuppdrag som uppfyller ovanstående krav skall anges. Bränningarna kan ha utförts åt
samma uppdragsgivare och frågor kan komma att ställas till denna referens på de olika
bränningarna.
Ett godkänt referensuppdrag har uppfyllt de mål beställaren satt upp vad gäller framförallt ett
säkert genomförande av bränningen och önskade biologiska resultat, men också vad gäller
kontakter mellan beställare och leverantör.
Anbudsgivarens kontaktpersoner, bränningsledare och ansvarig efterbevakningspersonal ska
tala och förstå svenska bra. Av säkerhetsskäl ska det när personal finns på plats ute på
bränningsområdet alltid finnas minst en person på plats som talar och förstår svenska bra.
Miljö
Anbudsgivaren skall i anbudsformuläret kortfattat beskriva hur denne arbetar med
miljöfrågor och på vilket sätt miljöbelastningen kommer att minimeras inom det/de uppdrag
som anbudet avser.
Försäkring
Anbudsgivaren ska ha ansvarsförsäkring. Bevis på detta ska medfölja som bilaga.
Anbudsgivaren har fullt ansvar för de eventuella skadestånds-anspråk som kan ställas för
skador som orsakas vid uppdragets genomförande.
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Krav på upphandlingsobjektet
Val av dag för bränning, anmälan, mm
Dag för bränning bestäms av uppdragstagaren utifrån bränningens målsättningar och rådande
säkerhetsläge/väderförhållanden. Uppdragstagaren ska anmäla naturvårdsbränningarna till
räddningstjänst och SOS alarm enligt gällande rutiner. En brandplan som tagits fram i samråd
med länsstyrelsens kontaktperson ska bifogas bränningsanmälan. Aktuella telefonnummer för
kontakt med entreprenören under bränningen och hela efterbevakningsperioden ska anmälas
till räddningstjänsten och Länsstyrelsens kontaktperson. Om kontaktpersoner byts ut under
bränning eller efterbevakning ska detta meddelas räddningstjänsten och Länsstyrelsens
kontaktperson.
Vägar genom eller i anknytning till bränningsområdet ska skyltas före och under bränningen.
Vid aktuellt bränningsområde skyltas naturvårdsbränningen på lämplig plats. Länsstyrelsen
ansvarar för att sätta upp skyltar vid entréerna till respektive naturreservat före och efter
bränning. Entreprenören ansvarar för att skylta av vägar under bränningen om så anses
nödvändigt.
Innan uppdraget påbörjas ska Leverantören och Länsstyrelsens kontaktperson hålla en
genomgång av uppdraget. Tidpunkt och plats för detta bestäms gemensamt. Med hänsyn till
pågående pandemi kan mötet komma att ske digitalt.
Länsstyrelsens kontaktperson ska hållas löpande informerad om planer för bränningen och
meddelas om definitivt datum senast dagen före bränning.
Bränningseffektivitet
Om mindre än 50 % av arealerna är brandpåverkad utgår endast 25 % av ersättningen för
uppdraget. Om mindre än 30 % av arealen är brandpåverkad utgår ingen ersättning för
uppdraget. Med brandpåverkan avses att allt ris som blåbär, lingon, ljung och kråkbär är
konsumerat av elden. Ytor dominerade av vitmossor eller andra fuktmossor räknas inte med i
bedömningen.
Om mer än 70 % av tallarna dör utgår endast 25 % av ersättningen.
Träd räknas som döda när minst 70% av barrmassan i kronan har dött. Man räknar
dödligheten på de träd som tillhör det övre skiktet. Mindre träd (som ofta har högre dödlighet)
räknas inte. Bedömning av dödlighet görs av länsstyrelsen vid fältbesök 3-6 veckor efter
slutförd bränning.
Bränningen ska utföras på ett sådant sätt att det finns förutsättningar att nå de mål för
bränningen som uppges i respektive områdesbeskrivning.
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Eftersläckning och efterbevakning
Uppdragstagaren ska stå för all eftersläckning och all efterbevakning.
Eftersläckning direkt efter bränningen får ske längs en ca 20 meter bred zon utmed
brandområdets kanter, samt kring eventuella skyddsobjekt. Övriga delar ska få glödbrinna
utan påverkan, dock som längst i tre dygn efter bränningen. Därefter ska eftersläckning göras
i den utsträckning som bedöms lämplig utifrån väderförhållanden och objektets beskaffenhet.
När entreprenören bedömer att brännan är helt släckt (efter minst 3 dagar utan rök under den
torraste/varmaste delen av eftermiddagen), så ska Länsstyrelsens kontaktperson meddelas för
överlämning.
Rapportering
Efter att uppdraget för varje objekt är klart ska en sammanfattande rapport om bränningen
göras till Länsstyrelsen med en kortfattad beskrivning av hur bränning, eftersläckning och
efterbevakning genomfördes.
Länsstyrelsen kommer att besikta objekten 3-6 v efter slutfört uppdrag för att kontrollera
träddödlighet och brandpåverkan. Efter att besiktning är utförd och godkänd av Länsstyrelsen
sker utbetalning av ersättning mot faktura. Fakturan skall vara märkt med rätt referens och
specificerad enligt samma kategorier som anbudet(se avtal).
Övrigt
Länsstyrelsen har viss utrustning för bränning som kan lånas ut till entreprenörer, framförallt
slang. Utrustningen täcker inte hela behovet för en bränning, utan kan snarare komplettera den
egna utrustningen. Tanken är att möjliggöra bränning av flera objekt under samma period
genom att ha en extra uppsättning av utrustning tillgänglig som t.ex. kan användas för
efterbevakning. Se bilaga 4 för mer information.
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PRIS
Priset skall anges på följande sätt:
Alla ersättningar i anbudet skall anges exklusive moms i SEK. Pris anges fördelat på följande
kategorier. För eftersläckning/efterbevakning lämnas timpris (OBS - endast ett pris, dvs. ej
fördelat på dag-/nattaxa.). För övriga moment lämnas fast totalpris.
Moment
Förberedande besök (väderkoll,
regnmätning, planering)
Förberedande kontorsarbete
(kontakt/anmälan till Rtj m.m.)
Förberedelser (utlägg slang,
röjning gränsgata och vägar
m.m.)
Bränning
Helikopterassistans
Eftersläckning och
efterbevakning (utvärderas på 200
arbetstimmar)
Inplockning kvarvarande
material, slangtvätt m.m.

Typ av pris
Totalpris

Pris exklusive moms i SEK

Totalpris
Totalpris

Totalpris
Totalpris
Timpris (endast
ett pris, ej dag/nattaxa).
Totalpris

Utvärdering görs per objekt på sammanlagt totalpris samt timpris för en efterbevakningstid på
200 arbetstimmar.
Exempel: Sammanlagt totalpris för de fasta kostnaderna är 280 000 kr, och timpris för
eftersläckning/efterbevakning är 380 kr/timme. Det ger en utvärderingssumma på 280 000 +
(380*200) = 356 000 SEK
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Anbudets innehåll
Anbudet ska vara inkommet senast 2021-02-24. Anbudsgivaren svarar för att anbud är
inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.
▪

Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.

▪

Anbudet ska vara skrivet på svenska

▪

Anbudet ska vara bindande till och med 2021-05-01.

▪

Anbudet innehåller företagsnamn, adress och organisationsnummer samt
kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.

▪

Anbudet är paketerat i slutet kuvert/paket. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla
kuvert.

▪

Anbudet är tydligt märkt med ”Anbud i upphandling Naturvårdsbränning i
Värmlands län, Havsvalladalen” och Dnr. ”512-68-2021”. Observera att anbud
som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.

▪

Anbudsformuläret används. Följande bilagor bifogas anbudet utöver
anbudsformuläret:
1. Beskrivning av leverantörens verksamhet som styrker att
anbudsgivaren har teknisk förmåga, kompetens och kapacitet för
att utföra denna typ av uppdrag enligt de krav som ställs i
kravspecifikationen.
2. Bevis om att anbudsgivaren har en ansvarsförsäkring tillämplig för
denna typ av verksamhet. Anbudsgivaren har fullt ansvar för de
eventuella skadeståndsanspråk som kan ställas för skador som
orsakas vid uppdragets genomförande.

Observera: anbud via fax eller e-post accepteras ej.
Anbud sänds per post till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom bud.
Länsstyrelsen Värmland
Ekonomi
651 86 Karlstad
Besöksadress: Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad.
Observera att Länsstyrelsens öppettider är förkortade på grund av pågående
pandemi och att personal inte alltid finns på plats på kontoret i Karlstad.
För aktuella öppettider hänvisas till Länsstyrelsens webbsida. Övriga tider
hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet är för litet för
exempelvis en pärm.

FÖRFRÅGAN VID
DIREKTUPPHANDLING

Naturvårdsenheten
Jenny Sander

Datum

Diarie.nummer

2021-01-07

512-68-2021

Instruktioner för ifyllande av anbudsformulär
I anbudsformuläret (bilaga 2) ska vita fält och kryssrutor fyllas i med uppgifter. Kryssrutor i
anbudsformuläret ska markeras med kryss (X) för att markera att anbudslämnaren accepterar
ställda villkor.
I svarsrutorna är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet, om inte annat angetts. Om bägge
kryssrutor eller ingen kryssruta har markerats äger Länsstyrelsen i Värmland rätt att tolka
detta som att kravet ej är uppfyllt, detta utom i de fall då det uttryckligen anges att svar inte
skall lämnas på grund av att kravet inte är tillämpligt. I vissa punkter förekommer flera olika
skall-krav i ett och samma stycke/avsnitt. Markering av kryssruta ”Ja” eller ”Nej” som svar på
frågan ”Är kraven uppfyllda?” avser i dessa fall samtliga i punkten förekommande krav.
Observera att samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget som är relevanta för anbudet skall
uppfyllas för att Länsstyrelsen ska utvärdera anbudet vidare.

