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Offertförfrågan - Direktupphandling av begagnad tjänstebil inom 
djurskyddsverksamheten 
 
Kontaktuppgifter 
 
Länsstyrelsen Värmland 
Djurskydd och Vilt 

Kontaktperson: 
Carola Eriksson 

Adress 
Våxnäsgatan 5 
651 86 Karlstad 

Telefon: 010-224 72 34 
E-post: carola.eriksson@lansstyrelsen.se 
 

 
Förfrågan 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på bil avsedd för 
transport av djur och djurutrustning. Upphandlande myndigheten benämns vidare i denna förfrågan 
Länsstyrelsen. Mer information om Länsstyrelsen, uppgifter och verksamhet finns på Länsstyrelsens 
webbplats www.lansstyrelsen.se.  
 
Denna offertförfrågan är en direktupphandling där underlaget publicerats på Länsstyrelsens hemsida. 
 
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Därför uppmanas anbudsgivare att lämna ett 
så förmånligt anbud som möjligt redan vid anbudstillfället. 
 
Bakgrund  
Länsstyrelsen har behov av ett tjänstefordon av typen mindre skåpbil som ska användas vid 
djurskyddskontroller samt för transport av mindre djur i burar, vilket gör att fordonet måste uppfylla 
kraven i djurtransportföreskrifterna.  
 
Kvantitet  
Länsstyrelsen har för avsikt att anskaffa ett (1) fordon. 
 
Krav på fordon  
Anbudsgivaren ska offerera en bil som uppfyller följande krav: 

- Modell mindre transportbil med 2-4 sittplatser. 
- Får köras med B-körkort 
- Ställbara separata stolar i framsätet. 
- 4hjulsdrift 
- Automatisk växellåda 
- Klimatanläggning, AC. 
- Navigator, GPS 
- Stort bagageutrymme. Lastutrymmet ska vara minst 1,5 m men max 2,25 m. 
- Takhöjden ska vara minst 1,2 m 
- Avskiljning i form av vägg ska finnas mellan passagerarutrymme och lastutrymme.  
- Extra tonade rutor ska finnas, för skydd mor starkt solljus på djuren samt för att minimera 

insyn. 
- Gummimatta i lastutrymmet som är lätt att tvätta av 
- Lastöglor i golvet (bagageutrymmet), för förankring av burar och utrustning 
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- Hel baklucka som öppnas uppåt, som skydd för regn och sol vid ombyte och inforsling av 
djur. 

- Skåpet ska ha skjutdörr på minst en sida. 
- Dubbdäck 
- Sommardäck 
- ABS-bromsar 
- Backkamera eller backsensor 
- Airbag förare, passagerare. 
- Yttertemperaturmätare 
- Sätesvärme 
- Diesel/bensinvärmare  
- Fordonet ska inte vara äldre än årsmodell 2015 
- Max 7000 mil körda 
- Nyservad och tidigare servad enligt serviceprotokoll från tillverkaren  
- Besiktigad och utan anmärkning enligt senaste besiktningsprotokollet 

 
 

 
Krav på provkörning 
Anbudsgivaren ska leverera bilen till Länsstyrelsen i Värmland för provkörning och påseende mellan 
kl 9-12 den 8 oktober 2020, innan anbud kan antas.  
 
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. 
 
Inlämnande av offert/anbud 
Offert lämnas senast den 24 september 2020 till nedanstående adress. Offerten ska vara giltig till och 
med den 14 oktober 2020. Anbudet ska avges i skriftlig form till:  
 
Länsstyrelsen Värmland  
Våxnäsgatan 5  
651 86 Karlstad 
 
Anbudet ska innehålla: 

- Besvarat anbudsformulär 
- Underskrift av anbud  
- Anbudsmärkning: Tjänstebil Anbud 282-4655-2020 
 

Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert/paket. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla kuvert. 
Anbudet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling direktupphandling av tjänstebil inom 
djurskyddsverksamheten” och Dnr. 282-4655-2020 
 
Anbudsgivande 
Som anbudsgivare kan du lämna anbud på ett (1) fordon.  
 
 



  
FÖRFRÅGAN VID 
DIREKTUPPHANDLING 
  

  
  
Djurskydd och Vilt Datum            Diarienummer 

Carola Eriksson 2020-09-03        282-4655-2020 
 

 

Leveransdatum  
Leverans ska ske snarast efter att beslut är fattat, enligt överenskommelse med beställaren. Fordonet 
ska kunna avhämtas av beställaren inom en radie av 100 km av beställarens hemort. 
Innan leverans sker ska leveransavtal tecknas mellan leverantör och beställare. 
 
Utvärdering och tilldelningsgrund 
Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägst pris”, vilket innebär att det anbud som uppfyller 
samtliga ställda krav till minst kostnad kommer att antas i denna upphandling.  
 
Frågor och svar 
Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor 
till Länsstyrelsen Värmlands kontaktperson Carola Eriksson.  
Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsen Värmlands hemsida.  
Sista dag för att ställa frågor är den 14 september 2020. 
Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har 
tillkommit.  
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Anbudsformulär transportfordon 
 
Kontaktuppgifter anbudsgivare  
Fyll i nedanstående uppgifter om företaget och kontaktperson. 

 
Kontaktperson för avtalet 

Namn  

Telefon/mobil  

E-postadress  

 
 
 

 
 

Företagsnamn  

Organisationsnummer  

Adress  

Namn kontaktperson  

Telefonnummer  

E-postadress  

E-postadress till vilken 
tilldelningsbeslut ska skickas 

 

Anbudsgivaren accepterar kraven i upphandlingen? ( Ja 
krävs)  

Ja  Nej  
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Uppgifter till utvärdering - Anbudspris 
Alla allmänna prisuppgifter för uppdrag ska inkludera anbudsgivarens samtliga kostnader för 
uppdragets utförande, dvs. totalpris där samtliga kostnader kopplade till angivna krav är inkluderade. 

Anbudsgivaren har inte rätt till ytterligare ersättning om det ej skriftligen överenskommit mellan 
parterna.   
Priset ska vara angivet i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt 

Pris offererad transportbil SEK exkl. moms 

Fordonsmärke & modell  

Registreringsnummer   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av anbud 
 
Anbudsgivaren bekräftar att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.  
 
Ort och datum:________________________________________________________ 
 
Namnteckning:________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:____________________________________________________ 
 
Titel och företag:______________________________________________________ 
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