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1. Anbudsinbjudan
1.1 Allmän orientering
1.1.1 Inbjudan
Vilhelmina Kommun inbjuder till anbudsgivning avseende en (1) styck bandburen grävmaskin med
tillbehör enligt detta upphandlingsdokument.

1.1.2 Upphandlande myndighet
Vilhelmina Kommun org.nr. 212000-2601.

1.1.3 Beskrivning av upphandlingen
Upphandlingen avser en (1) styck bandburen grävmaskin med tillbehör. Grävmaskinen ska utföra
ledningsarbeten för bredband.
Vikten baseras på att den ska kunna vara enkelt mobil, men ändå stor nog för att kunna dra kabelplog.
Maskinen ska kunna avropas med kort varsel (24 timmar) vid akuta behov.
Inga garantier för antal timmar kan lämnas, då det varierar utefter anslag och budgeterade medel.

1.1.4 Upphandlingens omfattning
Enligt anbudsspecifikation.

1.1.5 Helt eller delat anbud
Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen enligt detta upphandlingsdokument. En anbudsgivare
kommer att antas för hela uppdraget.

1.1.6 Upphandlingsdokumentets delar
Upphandlingsdokumentet består av följande avsnitt:
1. Anbudsinbjudan
2. Administrativa bestämmelser
3. Anbudsprövning
4. Kommersiella villkor
5. Kravspecifikation
6. Anbudsspecifikation
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2. Administrativa bestämmelser
2.1 Anbudets form och innehåll
2.1.1 Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF).

2.1.2 Anbud skrivet av konsult
Observera att anbud ska lämnas av den organisation som kommer att stå för anbudet och även ansvara för
fullföljande av eventuellt kontrakt.

2.1.3 Anbudets innehåll
Anbudet ska utformas helt enligt upphandlingsdokumentet samt innehålla alla i upphandlingsdokumentets
efterfrågade redovisningar och bilagor.
Anbudsgivaren uppmanas till att endast bifoga de efterfrågade uppgifterna och handlingarna.
Ytterligare uppgifter och handlingar kommer inte att beaktas vid genomgången av anbuden.

2.1.4 Alternativa utföranden
Alternativa anbud eller reservationer accepteras ej.

2.1.5 Språk
Anbudet ska vara på svenska och eventuell korrespondens ska föras på svenska.
Teknisk information/broschyr på offererad bandgrävare med tillbehör får vara på engelska språket.
Anbudsgivaren ska i sådant fall på anmodan vara behjälplig med eventuell översättning.

2.2 Tidsgränser
2.2.1 Sista anbudsdag
Anbudet ska ha inkommit senast 2019-04-28

2.3 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara giltigt till och med 2019-05-31
Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudets giltighetstid till dess att avtal tecknas.
Accepteras ovanstående giltighetstid för anbudet?
Ja

Nej

Ja krävs
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2.4 Kommunikation
2.4.1 Att lämna anbud
Anbudet ska lämnas i förslutet kuvert till Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg

2.4.2 Frågor under utvärderingstiden
Under utvärderingstiden kan den upphandlande myndigheten ställa frågor till anbudsgivaren.

2.5 Övrigt
2.5.1 Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut till samtliga anbudsgivare med e-post till den e-postadress som angetts

2.5.2 Avtal
Avtal kan komma att tecknas när tiden för avtalsspärr löpt ut. Avtalsspärren gäller i tio dagar och räknas från
och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats.
Bindande avtal förutsätter att skriftligt avtal har upprättats och undertecknats av behöriga företrädare för båda
parter.

2.5.3 Sekretess
Under den tid upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som rör lämnade anbud sekretessbelagda
(absolut sekretess). När upphandlande myndighet beslutat om vald anbudsgivare upphör den absoluta sekretessen. Till varje anbudsgivare lämnas då upplysning om innehållet i tilldelningsbeslutet.
Om anbudsgivaren anser att vissa uppgifter i inlämnat anbud ska sekretessbeläggas även efter det att
den absoluta sekretessen har upphävts, uppmanas anbudsgivaren precisera vilka uppgifter det gäller samt
motivera på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut.
Upphandlande myndighet vill framhålla att det är myndigheten, dvs. Vilhelmina Kommun, som enligt
offentlighets- och sekretesslagen beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas. Detta beslut kan överprövas
av domstol. Sekretess kan därför inte utlovas. Prövning sker varje gång en handling begärs utlämnad.

2.5.4 Avbrytande av upphandling
Vilhelmina Kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i
kravspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller budgeterade medel, eller om upphandlingen av
annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas.
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3. Anbudsprövning
3.1 Prövning och utvärdering av anbud
3.1.1
Prövning och utvärdering av anbuden sker i tre steg, enligt nedan:
Steg 1 - Kvalificering
Vid det första steget prövas om anbudet uppfyller upphandlingsdokumentets kravspecifikation.
Steg 2 - Prövning
Vid det andra steget prövas om kraven på varan/tjänsterna är uppfyllda.
Steg 3 - Utvärdering
I steg tre utvärderas de anbud som uppfyller steg 1 och steg 2.

3.2 Kvalificering av anbudsgivare (steg 1)
3.2.1 Formella krav på anbudet
Anbudets formella krav som ställts i upphandlingsdokumentets del 2, Administrativa bestämmelser.
Uppfylls de formella kraven på anbudet?

3.2.2 Underleverantör
I det fall anbudsgivare avser att anlita underleverantör/-er för uppdraget, ska även underleverantören uppfylla
ställda krav. Det är anbudsgivares ansvar att kontrollera att detta uppfylls.

3.2.3 Maskinförsäkring
Anbudsgivare ska ha en maskinförsäkring. Kopia på maskinförsäkringen ska kunna uppvisas på begäran.
Uppfylls kravet på ansvarsförsäkring?
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3.3 Prövning av anbud (steg 2)
3.3.1 Prövning av obligatoriska krav
Kvalificerade anbudsgivares anbud prövas att de uppfyller kraven på varan/tjänsten samt accepterar de
kommersiella villkoren.
a. Uppfylls kraven på varan/tjänsten?

b. Har de kommersiella villkoren accepterats?

c. Uppfyller anbudet samtliga ställda krav och går vidare till anbudsutvärdering?

3.4 Anbudsutvärdering
3.4.1 Utvärdering av anbud (steg 3)
Bland de anbud som återstår efter kvalificeringen och prövningen kommer den upphandlande
myndigheten att anta den anbudsgivare som lämnat lägst pris enligt 6.1.3.
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6. Anbudsspecifikation
6.1 Anbudsspecifikation
6.1.1 Anbudsgivare
I nedanstående fält ska nedanstående uppgifter lämnas:
- Firmanamn
- Organisationsnummer
- Besöksadress
- Postadress
- Kontaktperson (som svarar på eventuella frågor om anbudet)
- Telefonnummer
- E-post
Lämna uppgifter om anbudsgivare här!

6.1.2 Specifikation på offererad Bandgrävare med tillbehör
a. Ange fabrikat och modellbeteckning för den bandgrävare som anbudet avser.

b. Bifoga teknisk specifikation på offererad bandgrävare och tillbehör.

6.1.3 Prisuppgifter
Priser ska anges i SEK exklusive moms och inkludera samtliga krav enligt upphandlingsdokumentet.
Anbudspris
Pris per dygn inkl alla tillbehör i SEK kronor exkl moms (innefattar 8 tim)

Anta den anbudsgivare som lämnat lägst pris enligt 6.1.3.
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5. Kravspecifikation
5.1 Allmänna krav
5.1.1 Grundkrav
Den offererade maskinen ska vara en 2,5 -2,9 tons bandgående grävmaskin.

5.1.2 Allmänt om maskinen
Offererad maskin ska vara med tillbehör.
Uppfylls ovanstående krav?

5.1.3 Besiktningsprotokoll
Senast vid leverans ska erforderliga besiktningsprotokoll som krävs enligt lag och övriga bestämmelser i
Sverige för denna typ av maskin överlämnas till Köparen.
Uppfylls ovanstående krav?

5.1.4 Drivmedel
Maskinen ska framföras av diesel.
Uppfylls ovanstående krav?

5.1.5 Krav på tillbehör
Följande tillbehör ska vara anpassade och medfölja den offererade maskinen.
1. Planeringsskopa
2. Kabelskopa
3. Smalskopa
4. Kabelplog
5. Tjälkrok
6. Trailer avsedd att transportera grävaren på.
Uppfylls ovanstående krav?
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5.1.6 Nödlägesutrustning
Den offererade maskinen ska vara minst utrustad med en (1) stycken pulversläckare och en första förbandslåda. Pulversläckaren ska monteras utvändigt.
Uppfylls ovanstående krav?

5.1.7 Varningsfyr
Den offererade maskinen ska ha en blixtljusramp på hyttak.
Uppfylls ovanstående krav?

5.1.8 Drift- och skötselinstruktion
Drift- och skötselinstruktioner ska överlämnas vid leveranstillfället.
Uppfylls ovanstående krav?

5.1.9 Extra belysning
Den offererade maskinen ska vara försedd med arbetsbelysning i LED, med placering på hyttak och bom.
Uppfylls ovanstående krav?

5.2 Funktionskrav
5.2.1 Funktion
Den offererade maskinen ska ha rotortilt.
Ovanstående tillbehör ska vara anpassat och optimerat för offererad maskin.
Uppfylls ovanstående krav?

5.2.2 Redskapsfäste
Den offererade maskinen ska ha ett hydrauliskt redskapsfäste (storlek anpassad efter offererad maskin) med
säkerhetslyftkrok.
Uppfylls ovanstående krav?

5.2.3 Slangbrottsventil
Den offererade maskinen ska ha slangbrottsventil på bom och sticka.
Uppfylls ovanstående krav?
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4. Kommersiella villkor
4.1 Allmänna avtalsvillkor
4.1.1 .
Kommersiella villkor tillsammans med upphandlingsdokumentets samtliga delar utgör det slutgiltiga
avtalet mellan Köparen och Företaget. I det fall anbudsgivares anbud antas kommer ett originalavtal
att framställas. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som nedan, men då
kompletterat med delar från upphandlingsdokumentet samt uppgifter på företagsnamn,
kontaktpersoner, prisvillkor m.m. som saknas i denna version.

4.1.2 Parter
Mellan Vilhelmina Kommun.nr 212000-2601, nedan kallad Köparen och _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
org.nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nedan kallad Företaget har följande avtal slutits.

4.1.3 Kontaktpersoner
Kontaktperson för Köparen:
Kontaktperson för Företaget:
Uppgifterna kompletteras vid kontraktskrivningen.

4.1.4 Uppdragets omfattning / utförande
Avtalet omfattar omfattar leverans av en (1) styck bandgrävare enligt upphandlingsdokumentets villkor.
Företaget ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal

4.1.5 Underleverantör
För att genomföra åtagandet enligt detta avtal äger Företaget rätt att använda underleverantör.
Företaget kan under avtalstiden ansöka hos Köparen om förändringar avseende underleverantör.

4.1.6 Leveransvillkor
Företaget ansvarar för beställd bandgrävare med tillbehör till dess att leveransen är slutgiltigt
godkänd av Köparen.
Försäkring tecknas av Företaget.

4.1.7 Leveransadress
Beställd bandgrävare med tillbehör ska levereras vid avrop till överenskommen plats.

4.1.8 Godkänd leverans
Leveransen blir godkänd när ekipaget är överlämnat.

4.1.9 Ansvar vid fel och brister/reklamation
Företaget ansvarar för att eventuella felaktigheter i leveransen snarast avhjälps. Företaget svarar för samtliga
kostnader i samband med avhjälpande av fel.
Det åligger Köparen att reklamera vid fel som beror på Leverantören eller brister i produktionen.
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4.1.10 Leveranstid
Maskinen ska kunna levereras inom 24 timmar efter avrop.
.

4.1.11 Ansvarsförsäkring
Företaget är skyldig att inneha ansvarsförsäkring under hela avtalstiden. Bevis på innehav av gällande ansvarsförsäkring skall på begäran kunna visas upp senast vid detta avtals tecknande samt under hela avtalstiden.

4.2 Ekonomiska villkor
4.2.1 Pris
Fast pris _ _ _ _ _ _ SEK exklusive moms enligt anbud, för komplett maskin med tillbehör
enligt kravspecifikation

4.2.2 Betalningsvillkor
Fakturering sker när Köparen godkänt leveransen. Betalning erläggs 30 dagar efter fakturadatum.

4.2.3 Faktureringsadress
Vilhelmina Kommun
Torget 6
Fakturamärkning: ww21110000

4.3 Övriga villkor
4.3.1 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte annat uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i
följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal med bilagor
3. Upphandlingsdokumentet inkl. bilagor och eventuella kompletteringar
4. Företagets anbud inkl. bilagor och eventuella kompletteringar

4.3.2 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom skriftlig handling undertecknad av båda
parter.

4.3.3 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning i reklam eller marknadsföring till detta avtal får ej göras utan Köparens skriftliga medgivande.

4.3.4 Force majeure
Part befrias från sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar
händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande arbetskonflikt,
blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av
denna bestämmelse. Det åligger parterna att så långt som möjligt minimera skadorna.

4.3.5 Hävning
Köparen äger rätt att häva avtalet med en uppsägningstid på 30 dagar om Företaget inte utför sina
åtaganden trots anmaning därom och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse.
Om Företaget under avtalstiden inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter kan
avtalet hävas med omedelbar verkan. Detta gäller även om Företaget under avtalstiden gör sig skyldig
till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Hävningsrätt föreligger dessutom om Företaget försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att Företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Hävning av avtalet ska ske skriftligen.

4.3.6 Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan Köpare och Företag ska om parterna inte kommit överens om
annat, avgöras i svensk domstol vid Köparens hemort med tillämpning av svensk rätt.

4.3.7 Överlåtelse av avtal
Ingen av parterna får vare sig helt eller delvis överlåta detta avtal till annan juridisk person utan den andra
partens skriftliga medgivande.

4.3.8 Avtalets ikraftträdande
Detta avtal ska anses slutet vid den tidpunkt som inträffar när behöriga företrädare för båda parter
undertecknat två likalydande exemplar.

4.3.9 Acceptans av Kommersiella villkor
Uppfyller och accepterar anbudsgivaren samtliga kommersiella villkor?

