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Bilaga 4 - ANBUDSFORMULÄR
Naturvård

Datum

2021-05-18

Diarienummer

512-4439-2021

ANBUDSFORMULÄR
”Nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet
Tiskaretjärn”
Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som ska lämnas i
anbudet. Anbudsformuläret underlättar också Länsstyrelsens utvärdering av inkomna anbud.
I anbudsformuläret ska tomma fält och kryssrutor fyllas i med uppgifter om inte annat anges.
I kryssrutorna är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet. Om bägge kryssrutor eller ingen
kryssruta har markerats äger Länsstyrelsen 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.

Uppgifter om företag och kontaktperson
Uppgifter om anbudslämnande företag och kontaktperson anges nedan.
Företagsnamn:

Organisationsnummer:
Adress:

Kontaktperson:
Telefonnummer:
e-postadress:

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Telefon

010-224 70 00 (vx)

Telefax

010-224 71 10

E-postadress

varmland@lansstyrelsen.se
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Teknisk förmåga och kapacitet
Anbudsgivaren ska inneha och visa att de har tillräcklig teknisk förmåga, kapacitet och
personal för att utföra uppdraget genom en kort beskrivning av det anbudsgivande företaget
och eventuella underleverantörer.
Anbudsgivaren ska nedan eller i bilaga lämna en beskrivning som styrker ovanstående krav.
Beskrivningen ska omfatta personalstyrka samt maskiner och redskap som ska användas för
uppdraget.
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Kompetens
Anbudsgivaren, eller utföraren om inte anbudsgivaren själv avser genomföra arbetet, ska ha den
kompetens och erfarenhet från nybyggnad av traditionell gärdsgård som krävs för att utföra
uppdraget. Anbudsgivaren ska nedan eller i bilaga lämna en beskrivning för att visa att detta krav
uppfylls.

Miljöhänsyn
Anbudsgivaren ska nedan eller i bilaga beskriva på vilket sätt miljöhänsyn tas i dagligt arbete
vid leverans av den aktuella tjänsten, t.ex. transporter, val av redskap/maskin,
arbetsupplägg/planering, etc.
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Underleverantörer
Anbudsgivaren har för avsikt att anlita underentreprenörer för uppdraget:
Ja

Underleverantörer ej aktuellt

(Om Ja anges ovan ska även nedanstående fält fyllas i)

Uppgifter om vilka underleverantörer som kommer att nyttjas av anbudsgivaren inom
uppdraget anges nedan.
Företagsnamn
underleverantör 1:
Organisationsnummer:
Del av uppdraget som
underleverantören
kommer att nyttjas för:

Företagsnamn
underleverantör 2:
Organisationsnummer:
Del av uppdraget som
underleverantören
kommer att nyttjas för:
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Pris
Priset ska anges som ett totalpris i SEK exklusive mervärdesskatt, där alla ingående kostnader
för genomförandet ingår.
Totalpris (SEK exkl. moms):

Acceptans av ska-krav och avtalsutkast
Acceptans av samtliga ställda ska-krav i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor och
eventuella svar på frågor.
Krav accepteras/uppfylls:

Ja

Nej

Anbudsgivaren ska acceptera bifogade avtalsutkast, i dess helhet.
Krav accepteras/uppfylls:

Ja

Nej

Leverantörsförsäkran
Härmed försäkras på heder och samvete att undertecknat företag:
1. är registrerat i aktiebolags‐, handels‐ eller föreningsregistret för redovisning och
inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A‐skatt och arbetsgivaravgifter.
2. inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills
vidare inställt betalningar eller är underkastad näringsförbud.
3. inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
annat liknande förfarande.
4. inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom.
5. inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen.
Leverantörsförsäkran uppfylls: Ja

Nej

6(6)

Naturvård
------------------------------------------------------------------------------------------------Underskrift av behörig företrädare.

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Namnteckning

___________________________________
Namnförtydligande

___________________________________
Titel och företag

