
 

Förfrågningsunderlag:      Revision 1.0   2022-04-28 

 

 

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV 

ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND 

 

 

 

 

Till kommunen  

Detta förfrågningsunderlag innehåller villkoren för upphandling av bredbandsinfrastruktur för 

anslutning av identifierade bristområden i Skåne län. För att kunna erhålla stöd från Region 

Skåne för genomförande av upphandlingen måste kommunen använda de obligatoriska villkor 

som framgår av detta förfrågningsunderlag. Av respektive handling i förfrågningsunderlaget 

framgår av den kursiva texten vilka avsnitt/villkor i handlingen som är obligatoriska och vilka 

som kommunen för egen del kan utforma. Kommunen har rätt att använda annat format och 

struktur på förfrågningsunderlaget men ska åta sig att använda de obligatoriska villkoren. 
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Kommunen avser att låta bygga ut/uppgradera infrastrukturen för bredband inom kommunen. 

Att samtliga medborgare kan erhålla effektiva och säkra bredbandskommunikationer är av all-

mänt intresse och till nytta för Kommunens utveckling. Under vissa förutsättningar kan allmän 

finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunalt stöd.  

Genom denna upphandling inbjuder Kommunen anbudsgivare att få del av regional och kom-

munal finansiering genom att inkomma med anbud på utbyggnad och etablering av infrastruktur 

för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta förfrågningsunderlag. 

Nuläget med avseende på befintlig infrastruktur i Kommunen samt närmare beskrivning av 

upphandlingsföremålet framgår av kapitel 2.3 och 2.4. 

1 ALLMÄNT 

1.1 BESTÄLLARE, UPPHANDLANDE MYNDIGHET 

[Kommun, org.nr] 

[Adress] 

[Telefon] 

[E-postadress] 

1.2 KONTAKTPERSON 

[Namn] 

[Adress] 

[Telefon] 

[E-postadress] 

1.3 INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR 

Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: [ange e-postadress] eller via en elektronisk upp-

handlingstjänst enligt kapitel 1.7. Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras 

enbart via e-post eller via den elektroniska upphandlingstjänsten. Samtliga inkomna frågeställningar och 

svar skickas till alla som anmält sitt intresse för upphandlingen.  

Frågor inkomna senare än [xxxx-xx-xx] kommer inte att besvaras 

1.4 ANBUDSLÄMNANDE 

Anbudet ska vara Kommunen tillhanda senast nedan angivna anbudsdag. Det ska levereras 

skriftligt i ett original jämte en kopia i ett slutet kuvert, märkt ”Anbud tillhandahållande av 
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bredbandsnät”, alternativt via elektronisk anbudslämning med motsvarande sekretesskrav. An-

budet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 

Anbudet ska innehålla alla begärda uppgifter. 

För att underlätta Kommunens hantering av anbudet bör detta ställas upp enligt följande: 

i)  Anbudsgivarens namn och adressuppgifter, uppgift om kontaktperson  

(OBS! även e-postadress) 

ii) Kortare beskrivning av anbudsgivaren 

iii) Bekräftelse av anbudets giltighetstid. 

iv) Svar, med eventuellt tillhörande bilagor, på de allmänna kraven avseende anbudsgiva-

ren enligt kapitel 4.2, samt undertecknad sanningsförsäkran, Bilaga 3. 

v) Svar på kraven och villkoren i kravspecifikationen, kapitel 4.1. Rekommenderas att 

svarsblankett, Bilaga 4, används. 

vi) Svar på kraven avseende avtalsvillkoren enligt Bilaga 2. Rekommenderas att svars-

blankett, Bilaga 4, används. 

vii) Prisuppgifter. Rekommenderas att Bilaga 4 används.  

viii) Eventuell övrig information 

1.5 SISTA ANBUDSDAG 

[xxxx-xx-xx] (En leverantör måste få minst 30 dagar på sig att svara) 

1.6 ANBUDETS GILTIGHET 

Anbudet ska vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag. 

1.7 KALENDARIUM 

Annonsering   [xxxx-xx-xx] 

Annons har skickats till Opic, http://www.opic.com/. (Detta är endast ett exempel. Skriv in den 

upphandlingstjänst som ni föredrar att använda.  

Sista dag för att ställa frågor [xxxx-xx-xx] 

Eventuella frågor ska ställas på sätt som anges i kapitel 1.3. Svar kommer att samordnas och 

meddelas de leverantörer som begärt ut förfrågningsunderlaget samt offentliggöras via för upp-

handlingen aktuell databas. 

Sista dag för att lämna anbud [xxxx-xx-xx]. För sent inkommet anbud tas ej upp till prövning. 

Poststämpel gäller inte. 

1.8 SPRÅK 

Anbudet ska i sin helhet vara avfattat på svenska språket. 

http://www.opic.com/
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1.9 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING 

Ersättning för anbudsgivning lämnas inte. 

1.10 HANTERING AV INKOMNA ANBUD 

Inkomna anbud kommer att hanteras enligt följande: 

i Prövning av om anbudet inkommit i rätt tid 

ii Prövning av om anbudet uppfyller de administrativa kraven i de administrativa före-

skrifterna enligt kapitel 1. 

iii Prövning av om anbudsgivaren uppfyller allmänna krav enligt kapitel 4.2. 

iv Prövning av om offerten uppfyller kraven enligt kravspecifikationen kapitel 4.1 samt att 

avtalsvillkoren enligt Bilaga 2 uppfylls och accepteras. 

v Prövning av anbudet enligt uppställda utvärderingskriterier, se kapitel 5. 

För att komma vidare till prövning enligt punkt v krävs att villkoren i punkterna i-iv är upp-

fyllda. Finns det brister i anbudet vid prövningen enligt någon av punkterna i-iv går anbudet 

inte vidare till prövning enligt nästa punkt såvida det inte finns laglig möjlighet till rättelse eller 

komplettering. 

1.11 SEKRETESS 

Under tiden till dess tilldelningsbeslut fattats gäller s.k. absolut sekretess, d.v.s. inga uppgifter 

om anbud får lämnas ut även om ett utlämnande inte skulle medföra skada. Efter tilldelnings-

beslutet gäller som huvudregel offentlighet, d.v.s. ett utlämnande av uppgifter i anbud kan end-

ast nekas om det finns särskild anledning att anta att utlämnandet medför skada för den vars 

anbud begärs utlämnat. Om anbudsgivare önskar sekretess för delar i sitt anbud bör anbudsgi-

varen tydligt i sitt anbud dels ange vilka uppgifter som avses och skälen till varför sekretess 

begärs. 

2 BAKGRUND, OMFATTNING OCH VILLKOR 

2.1 BAKGRUND OCH RÄTTSLIG RAM 

Region Skåne (Region Skåne) och Kommunen är skyldiga att följa de grundläggande reglerna 

och principerna i kommunallagen. Som grundläggande förutsättning gäller att Region Skåne 

och Kommunen får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 

till dess område eller medlemmar.  

Utbyggnaden av nät för bredbandskommunikation är av väsentligt intresse för Region Skåne 

och Kommunen, dessas invånare och näringsliv. Utifrån gällande kommunalrättsliga regler be-

döms stöd för utbyggnad av bredband ligga inom ramen för Region Skånes och Kommunens 

juridiska kompetens. 
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Region Skåne har genom beslut av Regionala utvecklingsnämnden avsatt medel för utbyggnad 

av bredband för året 2022. Kommuner inom Skåne län kan ansöka om erhållande av regionala 

bidrag för utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom Skåne 

län.  

EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd för utbyggnad av bredband (2013/C25/01) samt 

EU-kommissionens generella gruppundantag för statligt stöd (Förordning (EU) nr 651/2014) är 

de regelverk som ligger till grund för såväl Region Skånes som de kommunala offentliga insat-

serna. 

Kommunen har den [datum] beslutat genomföra bredbandsutbyggnad (inkluderande beslut om 

finansiering) i enlighet med villkoren och principerna enligt godkännandet från EU-kommiss-

ionen, Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd, villkoren och principerna i EU-kommission-

ens riktlinjer för bredbandsutbyggnad samt EU-kommissionens generella gruppundantag för 

statsstöd.1 

2.2 FINANSIERING 

Kommunen har den [datum] beviljats regionalt bidrag från Region Skåne för genomförande av 

aktuell utbyggnad.  

Alternativ formulering:  

Finansiering av aktuell utbyggnad från kommunen har beslutats av KF den x/x 20xx. För att 

utbyggnad ska kunna ske måste också finansiering från Region Skåne säkras. Detta sker efter 

att konkurrensutsättning har skett och ett avtal finns mellan kommunen och nätbyggare. Ett 

sådant avtal villkoras alltså av att finansiering från Region Skåne beviljas. 

Region Skånes andel av finansieringen är 50 % av det beräknade stödbehovet för projektet. 

Kommunen svarar för resterande 50 %. 

Utbetalning av beviljat stöd kommer att ske på det sätt och enligt de villkor som framgår av 

avtalsvillkoren punkt [….], se Bilaga 2. 

2.3 BEFINTLIGT NÄT OCH NULÄGE AVSEENDE BREDBAND  

I detta avsnitt beskriver kommunen det aktuella läget för bredband i kommunen; omfattning, 

typ av fiber, utbud av tjänster etc. Skriv en så uttömmande beskrivning som möjligt så att an-

budsgivarna erhåller bästa möjliga underlag för anbudsgivningen. 

  

                                                           
1 EUs riktlinjer för tillämpning av reglerna för statstöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät (2013/C 

25/01) respektive Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 

kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördra-

get (EGT L 187/1, 26.6.2014).   
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2.4 UPPHANDLINGENS OCH ANBUDETS OMFATTNING 

I detta avsnitt ger kommunen en tydlig allmän beskrivning av vad upphandlingen omfattar, 

d.v.s. det är inte fråga om enskilda krav, dessa redovisas i kravspecifikationen. Här beskrivs 

geografiska avsnitt, typ av arbeten och dess omfattning, vilken typ av infrastruktur och bred-

bandskapacitet som ska tillhandahållas etc. Beskrivningen ska innehålla redovisning av vilka 

områden där åtgärder ska vidtas och varför dessa områden är berättigade till stöd etc. Det ska 

härvid noteras att stöd endast kan lämnas till etablering av, eller uppgradering till, stamnät 

med avlämningspunkter samt anslutningsnät i vissa specifikt angivna områden i kommunen 

som saknar nästa generations bredband (NGA). Stöd kan lämnas för etablering, eller uppgra-

dering, av s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) eller etable-

ring av redundansförbindelser för ökad säkerhet och robusthet. Ett sådant redundansstråk inte 

får gå parallellt med befintlig bredbandsinfrastruktur oavsett nätägare, utan måste dras på en 

sträcka utan tidigare bredband. Villkor som kommunen måste visa och genomföra i denna upphand-

ling. 

1. Bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer. 

2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform. 

3. Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder 

till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 

4. Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande 

sätt i enlighet med bifogade avtal.  

5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker 

inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäl-

ler för jämförbara tjänster i mer konkurrensutsatta områden av Sverige. 

Grossisttillträde innebär att vem som helst ska kunna hyra in sig i det nät som byggs. Ingen operatör 

får nekas tillträde. 

3 PRIS, TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE M.M. 

3.1 ANBUDSGIVARENS ANBUD 

Affärsmodellen ska beskrivas.  

3.2 PRISSÄTTNING I GROSSITUTBUDET 

Anbudsgivaren ska redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser som ingår 

i Anbudsgivarens utbud gällande grossisttjänster. I utbudet ska minst kanalisationstillträde och 

svartfiber ingå. I det fall anbudsgivaren även avser att etablera ett aktivt nät ska även kapacitet 

och bitström ingå. Prissättningen ska motsvara vad som på marknaden tillhandahålls i mer kon-

kurrensutsatta områden.   
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3.3 TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE 

Installationen ska i sin helhet vara klar för idriftsättning [xxxx-xx-xx]. 

3.4 BESIKTNING 

Kommunen anlitar och bekostar en av anbudsgivaren oberoende besiktningsman för slutbesikt-

ning och kontroll av att arbetet är professionellt utfört.  

4 ANBUDSPRÖVNING 

4.1 SKAKRAV 

4.1.1 KRAV PÅ NÄTET 

Följande skakrav ska uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: 

• Anbudsgivaren ska bygga, äga och driva ett passivt nät. I detta ingår projektering, ka-

nalisation, fiber, brunnar, och nodhus. Anbudsgivaren kan välja att även etablera ett 

aktivt nät. I sådant fall ska nätet klara att hantera både IPv4 och IPv6. 

• Anbudsgivaren ska själv ta kontakter med företag och organisationer med markan-

språk och myndigheter med krav på tillståndsgivning i syfte att inhämta erforderliga 

tillstånd för genomförandet av nedläggningen av fiberkanalisationen. 

• Anbudsgivaren ska säkerställa att ett samråd sker med Länsstyrelsen kring kultur, 

miljö, vatten och naturfrågor som kan behöva belysas i projekteringen. 

• Anbudsgivaren ska säkerställa att nätet skrivs in i Ledningskollen. 

• Anbudsgivaren ska genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt 

sätt. 

Anbudsgivaren ska redovisa nedan begärda uppgifter i anbudet:  

• Anbudsgivarens projektledare, namn, epost, telefon etc.  

• På vilket sätt dokumentationen bevaras. Leverantören ska bevara dokumentationen till 

dess Kommunen beslutar annat, dock som längst 10 år utan särskilt avtal. 

4.1.2 ÖVRIGA OBLIGATORISKA KRAV 

De nedan redovisade obligatoriska kraven är sådana krav som respektive kommun måste ta 

med i upphandlingen. Kommunen ska vid utformningen följa gällande beslut från EU-kommiss-

ionen samt riktlinjer från Region Skåne och EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbygg-

nad. I övrigt är kommunen fri att inom ramen för gällande upphandlingsrättsliga principer 

formulera kraven på efterfrågade tjänster utifrån förutsättningarna för den enskilda upphand-

lingen. 

INLEDNING 
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Denna punkt innehåller kraven på de tjänster som Kommunen efterfrågar och som ska utföras 

av vald leverantör.  

För att kunna bli antagen som leverantör måste anbudsgivaren uppfylla samtliga obligatoriska 

krav. Föreligger det brist avseende uppfyllelsen av något av de obligatoriska kraven kan kom-

plettering eller rättelse endast ske om detta kan göras utan risk för åsidosättande av likabehand-

lingsprincipen. 

Svaren på nedanstående krav kan lämnas i svarsblankett, Bilaga 4. 

OBLIGATORISKA KRAV 

I detta avsnitt redovisas de obligatoriska krav som måste uppfyllas av anbudsgivaren.  

4.1.2.1 SUMMA OFFENTLIG FINANSIERING – EGEN INSATS 

Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa den finansiering som anbudsgivaren själv står för och 

den offentliga finansiering som anbudsgivaren begär i det fall anbudsgivaren väljs till leveran-

tör. 

Summan offentlig finansiering kommer att bli föremål för utvärdering. Den anbudsgivare som 

begär lägst offentlig finansiering kommer att erhålla högst poäng på detta område. 

Offentlig finansiering ges exklusive moms. 

4.1.2.2 TEKNIKNEUTRALITET – TEKNISK KVALITET 

Förläggningen kommer att ske i blandade markförhållanden som skogsmark, åkermark, betes-

hagar samt i och utefter vägar. Hänsyn ska tas till dränering i åkermark. Markägaren kan komma 

att påverka exakt dragning och kanalisationsdjupet.  

All fiberförläggning ska ske enligt ”Robust Fiber” (se www.robustfiber.se). 

Vald fiberkvalitet ska klara de avstånd mellan noderna som projekteringen visar. 

Vald leverantör ska tillse att det bredbandsnät som anläggs/uppgraderas sammanbinds med nat-

ionellt stomnät. 

Kommunerna ska ha med angivet obligatoriskt krav men formuleringen kan variera, dock att 

innebörden ska vara enligt ovan. 

Teknikneutralitet och teknisk kvalitet ingår som ett moment i utvärderingen. Valfriheten med 

avseende på vilka accesstekniker som kan anslutas till avlämningspunkterna kommer att utvär-

deras. Ju mer flexibel avlämningspunkterna är med hänsyn till vilka accesstekniker som kan 

anslutas desto högre kommer ett anbud att värderas. Teknikbodens tillgänglighet för olika ac-

cessnätslag inklusive trådlösa accesstekniker kommer att utvärderas. 

4.1.2.3 KVALITET I OFFERERADE FIBERAVLÄMNINGSPUNKTER 

Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva vilken eller vilka accesstekniker som kan anslutas till 

de avlämningspunkter etablerade med fiberteknik som anbudsgivaren erbjuder i syfte att göra 

http://www.robustfiber.se/
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det möjligt för bredbandsoperatörer i detaljistledet samt kunder att välja olika accessteknik. 

Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva den tekniska kvaliteten i fiberavlämningspunkterna med 

avseende på bl.a. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. 

Allt utförande avseende fiberavlämningspunkter ska klara kraven enligt ”Robust Fiber” (se 

www.robustfiber.se). 

Vald leverantör ska nyanlägga bredbandsnät som utgår från ett befintligt nät som är anslutet till 

ett nationellt stomnät och har avlämningspunkter på följande platser: 

 

……………..  

 

…………….. 

 

…………….. 

 

Anbudet ska till varje fiberavlämningspunkt omfatta:  

a) Kanalisation (vid markförläggning) som ger minst en operatör tillgång till kanalisat-

ionen genom flera rör eller s k multiduct kanalisation. Vid förläggning av sjökabel gäl-

ler inte detta krav generellt, utan en godtagbar lösning får diskuteras mellan kommu-

nen och Region Skåne. 

b) Fiberoptisk kabel. Antalet fiber ska dimensioneras så att minst 3 operatörer har möjlig-

het att hyra svartfiber igenom förbindelsen, dock minst 48 fiberpar. Av dessa ska 

minst 6 par kontakteras. 

Under denna punkt ska av kravställningen vidare framgå vilka typer av områden som upp-

handlingen omfattar med beskrivning av typ av efterfrågad infrastruktur, kapacitet etc. 

Denna beskrivning varierar mellan kommunerna. 

Fibernäten ska ha möjlighet till så hög överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med 

vid varje tidpunkt hög teknisk kvalitet av realtids-, multimedia- och strömmande-tjänster i HD-

kvalitet kan ske. Installation av elektronik med 1 Gbit/s portar ska kunna göras i fiberavläm-

ningspunkten av en operatör utan att riskera kapacitetsbrist i anbudsgivarens stamnätskoppling. 

Huvudnoden ska placeras i närheten av avlämningspunkten till det överliggande nätet. Till an-

budsgivarens ansvar för det passiva nätet hör termineringen av ingående fiberkablar och fibrer.  

Anbuden kommer att bedömas utifrån den tekniska kvaliteten i offererade fiberavlämnings-

punkter, såsom ex. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. 

4.1.2.4 NYTTJANDE AV BEFINTLIGT NÄT/KANALISATION 

Anbudsgivare ska redovisa i vilken utsträckning anbudsgivaren avser att nyttja eventuell be-

fintlig infrastruktur i form av kanalisation. 

http://www.robustfiber.se/
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De åtaganden som anbudsgivaren gör avseende nyttjandet av befintlig kanalisation kommer att 

ingå som en del i utvärderingen. Angiven grad av nyttjande av befintlig kanalisation kommer 

att utvärderas med högre poäng ju mer av eventuell befintlig kanalisation som återanvänds. 

4.1.2.5 GROSSISTTILLTRÄDE 

Av vald leverantör installerade fibernät ska vara öppna och operatörsneutrala. Centrala knut-

punkter och teknikbodar ska vara tillgängliga och dimensionerade för att ansluta de nätägare 

och tjänsteleverantörer som så önskar. Krav på omfattning av kanalisation och svartfiber ska 

vara enligt kraven i punkt 4.1.2.4 ovan. 

Enligt EU:s gruppundantag gäller att kravet om öppenhet på kanalisationsnivå inte är tidsbe-

gränsat utan räknas från den dag då nätet driftsattes och framåt.  

Vald leverantör ska gentemot lokalnätsoperatörer och tjänsteleverantörer etc. tillämpa en skä-

lig, rättvis och enhetlig prissättning baserad på kostnaderna för prestationen som är jämförbar 

med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden 

i Sverige eller EU. Vid bedömning av skäligheten ska även hänsyn tas till det regionala och 

kommunala stöd som utgått för nätet. Prissättningen ska göras så att priset på grundläggande 

elektroniska kommunikationstjänster, såsom internetaccess, blir avståndsoberoende. 

Anbudsgivaren ska hålla priserna på svartfiber i nivå med de priser som allmänt gäller i mer 

konkurrensutsatta områden. Anbudsgivaren ska om oklarheter kring detta skulle uppstå kunna 

acceptera att Post- och Telestyrelsens från tid till annan gällande reglering för området prissätt-

ning och tillgänglighet gäller. Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva sin modell för prissättning 

i grossistledet. Denna modell kommer att bli föremål för utvärdering. Anbudsgivare ska i en-

lighet med krav i kravspecifikationen i anbudet redovisa sin modell och tillämpning av denna 

avseende prissättning gentemot grossister. 

Den av anbudsgivaren redovisade modellen kommer att utvärderas med avseende på: 

- tydligheten och transparensen gentemot grossistmarknaden, 

- enkelheten i uträkning av priser och, 

- prismodellens jämförbarhet med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i 

andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. 

4.1.2.6 PROJEKTPLAN OCH INVESTERINGSTID 

a) Investeringen (utbyggnaden) ska genomföras inom en tid av 2 år från avtals ingående. 

b) Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa en projektplan som visar att den planerade investe-

ringen är trovärdig och sannolik till sin karaktär samt en tidplan som visar att investeringen 

kommer att genomföras inom 2 år från denna upphandlings avslutande. 

4.1.2.7 YTTERLIGARE OBLIGATORISKA KRAV 

Kommunen utformar i övrigt de obligatoriska kraven för tjänstens utförande beroende på för-

utsättningarna för den enskilda kommunen. Kommunen ska vid utformningen av kraven följa 
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gällande beslut från EU-kommissionen samt riktlinjer från Region Skåne och EU-kommiss-

ionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad. 

BÖR-KRAV 

I detta avsnitt redovisar kommunen de eventuella frivilliga krav som kommunen har avseende 

bredbandsutbyggnaden och de tjänster som efterfrågas och som kan komma ge mervärde i ut-

värderingen. 

4.2 ALLMÄNNA KRAV 

Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betal-

ningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleveran-

törer för att utföra delar av uppdraget ska även underleverantören uppfylla dessa krav. 

Anbudsgivaren ska i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: 

1) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig 

officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). 

2) Anbudspris enligt punkt 4.1.2.1. 

3) Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv varför). 

4) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån 

vissa av villkoren inte accepteras ska anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av så-

dant villkor. 

5) Uppgift om att anbudet är giltigt 60 dagar från sista anbudsdag [ange datum] 

6) Referenser i enlighet med punkt 4.4 nedan. 

7) Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.5 nedan. 

8) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. 

9) Godkännande att bifogade avtal gäller för leveransen för de delar som ej specificerats i 

denna anbudsförfrågan. 

10) Uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 ”Begäran/Svar Offentliga 

uppgifter” avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud. 

11) Anbudsgivare ska acceptera avtalsvillkor enligt bilaga 2. 

4.3 UTESLUTNINGSGRUNDER 

En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; 

(a) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord 

eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 

(b) Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 

annat liknande förfarande. 

(c) Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. 

(d) Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 
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(e) Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. 

(f)  I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna 

felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling. 

4.4 REFERENSER 

Anbudsgivaren ska ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste 

tre åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar Anbudsgivares åtagande och nät-

byggande. Erfarenheten ska visas genom en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre 

referenskunder, vilken ska bifogas anbudet. I de fall anbudsgivaren avser att använda underent-

reprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentre-

prenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. 

Referensförteckningen ska innehålla följande information: 

- Företag, namn och adress 

- Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon 

- Avtalsperiod 

- Kort beskrivning av uppdraget 

4.5 FÖRSÄKRINGAR 

Anbudsgivaren ska ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande. 

5 UTVÄRDERING AV ANBUD 

Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga ska-krav kommer Kom-

munen att utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och viktning.  

Nedan presenteras ett exempel på hur utvärdering av anbudet kan genomföras. 

Nr Kriterier Viktning Leverantörs poäng 

inom område 

Exempel 

Totalsumma 

inom område 

Exempel 

1 Minsta stödbehov 40 % 5 2,00 

2 Teknikneutralitet 20 % 3 0,90 

3 Kvalitet i offererade  

fiberavlämningspunkter 

10 % 4 0,40 

4 Nyttjande av befintlig 

kanalisation  

10 % 2 0,20 

5 Grossistprissättning 20 % 3 0,60 
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 Totalsumma 100%  3,50 

Högst värde vinner 

Viktningen av de olika kriterierna ska göras så att summan blir 100 %. De ovan angivna viktningarna är 

endast exempel på hur det kan se ut. Kommunen har möjlighet att förändra viktningen enligt sina egna vär-

deringar. Men dessa kriterier måste finnas med i utvärderingen och priskriteriet måste enligt reglerna alltid 

ha högst viktning.  

5.1 POÄNGBERÄKNING 

Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1 samt kriterierna nr 2-5. Kriterierna nr 2-5 åsätts en 

poäng från 1-5 där 5 poäng bäst uppfyller Kommunens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 

2-5 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng.  

Beträffande kriterium nr 1 ”Minsta stödbehov” gäller särskilt följande. Det anbud som anger 

det lägsta priset för genomförande kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre pris erhåller 

poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: (lägst pris / högre pris) x 5 

poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas enligt tabellen ovan. Exempel: En anbudsgi-

vare lämnar ett pris om 100 000 kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. Detta anbud 

åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset 125 000 kr 

tilldelas 4 poäng ((100 000 / 125 000) x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,40) erhåller sist-

nämnde anbudsgivare 1,6 poäng för kriteriet ”minsta behov av stödmedel”. 

Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kom-

mer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Kommunen. 

Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som kräver lägsta 

stödet för genomförande leverera till Kommunen.   

Kommunen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öpp-

nas samtidigt vid ett protokollfört möte. 

5.2 TILLDELNINGSBESLUT 

Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört möte. Besked om tilldelning kommer att lämnas via 

e-post. Ange därför e-postadress dit detta kan skickas. Observera att adress ska anges till behö-

rig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress. 

Efter tilldelningsbeskedet kommer Kommunen att avvakta med att ingå avtal för en period av 

tio dagar räknat från dagen för avsändandet av tilldelningsbeskedet. Har anbudsgivare syn-

punkter på tilldelningsbeslutet kan anbudsgivaren under denna period vända sig till Kommunen 

som kommer att bedöma synpunkterna och vid behov korrigera fattat beslut. Någon formell 

överprövningsrätt för leverantör finns ej eftersom detta inte är en upphandling enligt LOU. 

5.3 FÖRUTSÄTTNING FÖR GÄLLANDE AVTAL 

Genom tilldelningsbeslutet uppkommer ett bindande villkorat avtal mellan Kommunen och 

vald leverantör. Genom att bli tilldelad kontrakt i tilldelningsbeslutet är vald leverantör skyldig 
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att utföra aktuella tjänster i enlighet med villkoren i detta förfrågningsunderlag om det inte 

framkommer några skäl för Kommunen att ompröva tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet 

bekräftas genom ingående av skriftligt avtal mellan parterna efter utgången av den i punkt 5.2 

angivna fristen. 

5.4 ANTAL ANTAGNA LEVERANTÖRER 

Kommunen kommer att anta [….] leverantör(er). 

Antalet antagna leverantörer kommer att vara beroende av utformningen av själva utvärde-

ringsmodellen. Beroende på den enskilda kommunens förutsättningar kan det bli aktuellt med 

att anta en leverantör eller flera, d.v.s. där anbud ska lämnas på kombinationer av fiberavläm-

ningspunkter.  

Anbudsgivare har rätt att använda underentreprenör/åberopa annans resurser, se vidare Bilaga 2. 

6 AVTALSTID 

Avtalet mellan Kommunen och Anbudsgivaren tecknas på 7 år med möjlighet för kommunen 

att förlänga avtalet i max ytterligare 3 år. (Eller längre tid om kommunen finner det lämpligt, men det 

är knappast möjligt att överblicka en längre tid än så.) 

6.1 OMFÖRHANDLING OCH UPPSÄGNING AV AVTAL I FÖRTID. 

Kommunen ska ha rätt att omförhandla och att säga upp avtalet om anbudsgivaren under avtal-

sperioden inte tillhandahåller nätet i enlighet med villkoren under kapitel 4.1. D v s finner Kom-

munen att anbudsgivaren inte ger tillträde enligt förordningen eller att priserna på tillträdet lig-

ger markant över andra mer konkurrensutsatta delar av Sverige. Även tre SLA nivå-brott under 

ett års tid ska vara skäl för uppsägning. Kommunen ska skriftligt meddela sina synpunkter till 

Anbudsgivaren. Ger omförhandling under 3 månader ingen förbättring av utbud, priser eller 

SLA-nivå ska Kommunen ha rätt att häva avtalet med 9 månaders uppsägningstid från ur-

sprungsbrevets datum.  

7 BILAGOR 

1. Grundprinciper inom offentlig upphandling 

2. Avtalsvillkor 

3. Sanningsförsäkran 

4. Svarsblankett 

 



BILAGA 1 
Grundprinciper inom offentlig upphandling 

LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling 

gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid 

tolkas mot bakgrund av dessa: 

Icke-diskrimineringsprincipen 

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund 

av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den 

upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till 

eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte 

förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgi-

vare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 

Likabehandlingsprincipen 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla 

leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leve-

rantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, 

eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 

Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska 

stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndig-

heten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphand-

lingen. 

Principen om öppenhet/transparens 

Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av 

öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upp-

handlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska 

informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska 

vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 

medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 

BILAGA 2 
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AVTALSVILLKOR – SE SEPARAT HANDLING 
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BILAGA 3 
SANNINGSFÖRSÄKRAN 

Härmed försäkras på heder och samvete att 

 

______________________  

Anbudsgivarens namn 

- inte är i konkurs eller likvidation, inte är under tvångsförvaltning eller är föremål för 

ackord och ej heller tills vidare har inställt betalningarna eller är underkastad närings-

förbud, 

- inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 

eller annat liknande förfarande, 

- inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 

- inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 

- inte är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare beslut av EU Kommiss-

ionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre markanden, 

- har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige 

eller det egna landet, eller 

- inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar,  

- i anbudet (om tillämpligt) angiven underleverantör uppfyller i upphandlingen ställda 

krav. 

Försäkran avser även företrädare för anbudsgivaren. 

 

_____________________  

Ort och datum 

 

_____________________  

Underskrift av behörig firmatecknare 

 

_____________________  

Namnförtydligande 
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BILAGA 4 
Svarsblankett 

Denna svarsblankett kan användas för avgivande av svar på kravspecifikationen (Kapitel 4) 

samt avtalsvillkoren (Bilaga 2). 

Svarsblanketten bifogas anbudet.  

Accept av kraven/villkoren sker genom att anbudsgivaren, såvida inte annat anges, fyller i med 

X i högerkolumnen. Punkterna hänvisar till motsvarande punkt i respektive angiven bilaga. 

Där ett krav i kravspecifikationen anger att anbudsgivare ska lämna en redovisning eller be-

skrivning anges nedan ”Bifoga beskrivning”. Anbudsgivaren kan välja att skriva direkt i rutan 

eller, vilket rekommenderas, bifoga separat beskrivning vilken läggs som bilaga till denna 

svarsblankett. 

 

Krav/villkor Kraven/villkoren uppfylls/ ac-

cepteras 

Kravspecifikation – Kapitel 4  

4.1.1 Krav på nätet 

Ange projektledare 

Ange hur dokumentationen bevaras 

 

4.1.2.1 Summa offentlig finansiering 

Ange summa som begärs i offentlig finansiering 

 

4.1.2.2 Teknikneutralitet 

Bifoga beskrivning 

 

4.1.2.3 Kvalitet i offererade fiberavlämningspunkter 

Bifoga beskrivning 

 

4.1.2.4 Nyttjande av befintligt nät/ kanalisation  

Redovisa eventuellt nyttjande av befintligt nät 

 

4.1.2.6 Projektplan och investeringstid 

Bekräfta investeringstid 
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Redovisa projektplan, bifoga beskrivning 

4.2 Allmänna krav  

1) Redovisa Registreringsbevis  

3) Redovisa senaste årsredovisning  

4) Ange om villkoren i upphandlingen accepteras  

5) Ange om anbudet är giltigt i 60 dagar från sista anbuds-

dag 

 

6) Ange referenser  

7) Redovisa erforderlig försäkring  

8) Bifoga företagspresentation  

9) Redovisa godkännande av bifogade avtal  

Avtalsvillkor – Bilaga 2  

       Samtliga avtalsvillkor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbudsgivare: ________________________________ 


