Förfrågningsunderlag, Direktupphandling
Uppdrag som delprocessledare vid framtagande av
ny utvecklingsstrategi
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Inledning

Föreningen Närheten, 802437-7924, inbjuder härmed till en direktupphandling av
uppdrag för delprocessledning vid framtagande av ny utvecklingsstrategi för Leader
Närheten under 2021 med omfattningen 300 timmar.
Föreningen Närheten är en ideell förening som bedriver verksamhet inom Lokalt
Ledd Utveckling (Leader). Föreningen har för perioden 2014-2020 en totalbudget på
ca 37 miljoner kronor, där 67% består av medel från EU/stat och 33% av kommunal
medfinansiering. Föreningen bedriver ingen vinstdrivande verksamhet utan fördelar
endast medel ur budget till olika projekt inom kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil,
Grums och Forshaga. Föreningen Närheten ansvarar även för drift och kansli av
leaderområdet

1.1

Uppdragsbeskrivning/ omfattning

Uppdraget består av följande:
Leader Närheten (ca 300h)
• SWOT-analyser, framtagande av underlag samt summering
• Målgruppsidentifiering
• Deltagande under skrivgruppsmöten
• Omvärldsbevakning lokalt, nationellt och internationellt
• Särskilt ansvarig för implementerande av fiskeutveckling och vattenvård
• Delansvarig med Verksamhetsledaren att komplett strategi inlämnas till SJV
hösten -21
Extra uppdrag inom verksamheterna (Max 150h)
-

Inom uppdraget för Leader Närjeten kan det under året tillkomma vissa
arbetsuppgifter vid behov, t.ex. viss projektledning eller punktinsatser vid hög
arbetsbelastning.
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Upphandlingsformalia

2.1

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är Föreningen Närhetens underlag för anbudsinfordran. Det
avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen
och uppdraget.
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2.2

Kvalificering

Föreningen Närheten kommer att kontrollera att anbuden är kvalificerade, det vill
säga har godkända krav. De anbud som kvalificeras går vidare till utvärdering.

2.3

Utvärdering

Anbud kommer att utvärderas men hänsyn taget till en kombination av följande
kriterier
•
•
•
•
•
•

Pris per timme exklusive moms
Erfarenhet av arbete med Leader/Lokalt Ledd Utveckling
Fiskekompetens (förvaltning, biologi, fisketurism) samt kunskap om fiskefrågor
gällande Vänern.
Erfarenhet av processledning gentemot myndigheter, organisationer eller
liknande som kan jämföras med en leaderverksamhet
Erfarenhet av arbete med EU:s strukturfonder
Erfarenhet av framtagande av lokala utvecklingsstrategier

Utvärderingen av inkomna anbud sker genom en sammanvägning av kriterierna och
därefter en bedömning av bäst lämpat anbud.

2.4

Tilldelningsbeslut

Efter utvärdering kommer samtliga anbudsgivare att få skriftligt besked om de blivit
utsedda att få leverera enligt detta uppdrag eller inte. Den leverantör som blir utsedd
kommer att få en skriftlig beställning som tillsammans med denna offertförfrågan och
dennes anbud kommer att utgöra den överenskommelse som gäller för detta
uppdrag.
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Anbudet

3.1

Anbudets innehåll

Anbud ska vara skriftligt, författat på svenska och utformas enligt
förfrågningsunderlaget. De svar som anbudsgivaren lämnar i sitt anbud på de i
förfrågningsunderlaget ställda kraven utgör underlag för den sammanställning och
utvärdering av inkomna anbud som Föreningen Närheten genomför.
Anbudsgivaren lämnar in anbud och erfarenhetsdokumentation genom att skicka ett
skriftligt anbud via e-post till info@narheten.se
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3.2

Anbudsinlämning och sista dag för anbudsinlämning

Anbud ska lämnas in till info@narheten.se senast 2021-01-22

3.3

Anbudets giltighetstid

Anbudet är bindande för leverantören till och med 2021-12-31

3.4

Frågor och svar under anbudstiden

Alla frågor rörande denna upphandling ska skickas till info@narheten.se senast
2021-01-15 och kommer att besvaras snarast möjligt.

3.5

Avtalstid

Senaste datum för färdigt material Föreningen Närheten tillhanda är 2021-10-01

4

Krav på leverantören

Nedan anges de krav som ställs på den leverantör som ska utföra den efterfrågade
tjänsten/ leverera den efterfrågade produkten.

4.1

Uppgifter om anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska i sitt anbud ange följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.2

Anbudsgivande företag
Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
Mejladress
Kontaktperson
Kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Uteslutande från deltagande i upphandlingen

Föreningen Närheten kommer att utesluta anbudsgivare om anbudsgivaren inte
uppfyller kraven i LOU 10 Kap 1 § respektive 2 §.
Genom att lämna in anbud försäkrar anbudsgivaren att den uppfyller kraven i LOU 10
Kap 1 § respektive 2 §.
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4.3

Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter

Föreningen Närheten kontrollerar att följande krav uppfylls:
-

4.4

Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav
avseende skatte- och avgiftsskyldigheter.
Anbudsgivaren ska vara godkänd för F-skatt och vara momsregistrerat.
Anbudsgivaren ska vara registrerad i bolagsregister eller liknande.

Företagspresentation

Anbudsgivaren ska i sitt anbud:
•

4.5

Ange en kort företagsbeskrivning som visar att anbudsgivaren har resurser och
erfarenhet för aktuellt uppdrag.

Referensuppdrag

Anbudsgivaren bör i sitt anbud:
Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning/CV utifrån kriterierna i punkt 2.3 med
hänvisning till aktuella referenser

4.6

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar

Anbudsgivaren ska i egenskap av arbetsgivare anställa och ansvara för personalen
med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Anbudsgivaren får inte vidta
åtgärder som kan förväntas medföra åsidosättande av lagar eller annars strida mot
vad som allmänt är godtaget inom arbetsgivarens ansvarsområde. Anlitar
anbudsgivaren underleverantörer ska anbudsgivaren av denne avkräva samma
utfästelse. Om anbudsgivaren inte har tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå
motsvarande villkor gälla för anställda.
Likaså har utföraren ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.
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Krav på produkten/tjänsten
Anbudsgivaren bör lämna en beskrivning/CV utifrån kriterierna i punkt 2.3
med hänvisning till aktuella referenser
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Föreningen Närheten
Skogsvallsvägen 45
656 72 Skattkärr
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