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Naturvård

Offertförfrågan – förmultningstankar till torrtoaletter i
naturreservat
Kontaktuppgifter beställare
Länsstyrelsen i Värmlands län
Naturvårdsenheten
Postadress:
651 86 Karlstad

Kontaktperson:
Gunnar Lagerkvist
Telefon: 010-224 74 79
E-post: gunnar.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Offertförfrågan
Denna offertförfrågan, angående leverans av förmultningstankar till
torrtoaletter i naturreservat i Värmlands län, är en direktupphandling där
underlaget dels skickats ut till ett mindre antal leverantörer och dels
annonseras på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland.
Offert skickas med brev senast 2021-02-18 till ovanstående postadress på
Länsstyrelsen. Offerten ska vara giltig t.o.m. 2021-03-19.
OBS! Märk kuvertet med ”Anbud förmultningstankar”.
Bakgrund
Länsstyrelsen förvaltar naturreservat och andra naturskyddade områden i
länet. I många reservat är tillgängligheten för besökare en viktig del i
förvaltningen. Anordningar som torrtoaletter är ett bra sätt att öka
tillgängligheten för besökarna. Lättskötta och funktionella torrtoaletter kan
även bidra också till minskad nedskräpning i området.
Utförande
Denna offertförfrågan avser leverans av totalt 5 st kompletta och
monteringsfärdiga förmultningstankar till torrtoaletter i naturreservat i
enlighet med nedanstående specifikation:
•

Förmultningstankarna ska fungera att användas i utomhusmiljö,
Materialet ska kunna stå emot varierande temperaturer och väta.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 010-224 70 00 Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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•

Förmultningstankarna med tillbehör ska vara hållbara och robusta med
syfte att fungera under hård belastning, i ett hårt klimat, under lång tid i
offentliga utomhusmiljöer.

•

Förmultningstankarna ska vara dimensionerade för en belastning upp till
2500 besök per år.

•

Förmultningstankarna ska vara max 1 meter höga (exklusive tillbehör).
Syftet med maxhöjden är att slippa schakta ner tankarna i marken eller
behöva bygga upp toaletterna på höga plintar.

•

Förmultningstankar med tillbehör ska vara så utformade så att en god
hygienisk standard kan uppnås för såväl toalettbesökare som skötare.

•

Förmultningstankarnas funktion och fyllnadsgrad ska vara lätt att
inspektera via rymliga luckor i lämplig arbetshöjd.

•

Förmultningstankarna ska vara lätta att tömma både avseende
kompostmassor och överskottsvätska.

•

Förmultningstankarna ska fungera utan vatten, el eller solceller.

•

Förmultningstankarna ska levereras med följande tillbehör (samtliga
tillbehör ska uppfylla kraven på hållbarhet och robusthet med syfte att
fungera under hård belastning, under lång tid i offentliga miljöer):
o Ventilationsrör för förmultningstanken samt nödvändigt
anslutningsmaterial (för utvändig placering på tanken).
o Vinddriven fläkt eller vindflöjel för ventilering av
förmultningstanken (för montering på ventilationsröret).
o Nödvändiga delar/detaljer för anslutning av förmultningstanken
till en sittyta/träbänk. Anslutningsdelarna får inte bygga mer än
maximalt 20 cm på höjden upp till sittytan/träbänken.

Leverans
Förmultningstankar med tillbehör ska levereras till Länsstyrelsens förråd
senast 30 april 2021.
Leveransadress:
Östanvindsgatan 21
652 21 KARLSTAD
Referensobjekt
För att säkerställa att förmultningstankarna håller hög kvalitet har
offertlämnaren möjlighet att lämna två referenser till referensobjekt (se
nedan) i anbudet.
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Referensobjekten ska avse platser där de aktuella förmultningstankarna har
använts under liknande omständigheter som i denna offertförfrågan. Det vill
säga placering i utomhusmiljö för att tjäna allmänheten (ej privat bruk).
Referenserna ska omfatta följande uppgifter:
•

Referensperson (extern och oberoende person i en organisation som köpt
och använt multrumstankarna under minst 2 år)

•

Telefonnummer till referenspersonen som kan nås dagtid

•

Beskrivning av referensobjekt (inklusive plats, årtal, modell, utförande
m.m.)

Länsstyrelsen kommer att kontakta referenspersonerna angående
förmultningstankarnas funktion. För att referensen ska bedömas som giltig
behöver referenspersonen bekräfta att förmultningstankarna fungerar med
godkänt resultat i enlighet med ovanstående kravspecifikation.
Om offertlämnaren kan uppvisa en godkänd referens erhålls 10 % avdrag på
utvärderingspriset enligt nedan. Om offertlämnaren kan uppvisa två
godkända referenser erhålls 15 % avdrag på utvärderingspriset.
Om Länsstyrelsen Värmlands tidigare har köpt och använder de aktuella
förmultningstankarna ska Länsstyrelsen Värmland anges som ett av
referensobjekten/en av referenspersonerna.
Offert
Offerter ska innehålla följande uppgifter:
• Offertlämnarens firmanamn och adress.
• Organisationsnummer.
• Offertlämnarens kontaktperson med telefonnummer.
• Offertlämnarens e-postadress dit tilldelningsbeslutet kan skickas.
• Bekräftelse att offertlämnaren har F-skattsedel.
• Beskrivning av offererade förmultningstankar inklusive material, mått
fotografi och annan nödvändig information som behövs för att styrka att
utförandekraven uppfylls enligt ovan.
• Detaljerad beskrivning av i offerten ingående tillbehör för anslutning av
förmultningstanken till en sittyta/träbänk enligt utförandekraven ovan.
• Upp till två referensobjekt med uppgifter enligt ovan (obs: frivilligt).
• Offererat fast totalpris för förmultningstankarna, inklusive tillbehör och
leverans enligt ovan, exklusive moms.
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• Priset ska inkludera samtliga omkostnader. Ytterligare påslag och
ersättningar utöver totalsumman i offerten kommer inte att godkännas.
Offert skickas med brev senast 2021-02-18 till ovanstående postadress på
Länsstyrelsen. Offerten ska vara giltig t.o.m. 2021-03-19.
OBS! Märk kuvertet med ”Anbud förmultningstankar”.
Frågor
Frågor angående offertförfrågan ställs till Länsstyrelsens kontaktperson (se
ovan).
Inkomna frågor och Länsstyrelsens svar kommer att publiceras på
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland
Sista dag att ställa frågor är 2021-02-09.
Sista dag för Länsstyrelsens att lämna svar på frågor samt göra eventuella
kompletteringar av förfrågningsunderlaget är 2021-02-11.
Offertlämnare är själva ansvariga för att via Länsstyrelsens hemsida hålla sig
underrättade angående eventuella frågor och svar och/eller kompletteringar
av förfrågningsunderlaget som publicerats enligt ovan.
Utvärdering
Den offertlämnare som uppfyller samtliga krav i offertförfrågan och erhåller
det lägsta utvärderingspriset erhåller uppdraget.
Utvärderingspriset beräknas genom att det offererade totalpriset
multipliceras med:
•

1 om ingen godkänd referens erhållits,

•

0,9 om en godkänd referens erhållits,

•

0,85 om två godkända referenser erhållits.

Meddelande om tilldelningen kommer att lämnas via e-post till samtliga
offertlämnare.
Övriga upplysningar
Om de lämnade offerterna överstiger Länsstyrelsens budget för den aktuella
upphandlingen eller om ingen anbudslämnare uppfyller ställda krav kan
upphandlingen avbrytas. Alla anbudslämnare meddelas då att upphandlingen
avbrutits.

