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ANBUDSFÖRFRÅGAN 

LEVERANTÖR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV FIBERBASERAT ÖPPET 

BREDBANDSNÄT FÖR ÖVERTAGANDE AV BEVILJADE STÖD FÖR BREDBAND 

INOM LANDSBYGDSPROGRAMMET, BYGGANDE OCH ÄGANDE AV NÄT, 

GROSSISTANSVAR FÖR NÄTETS TJÄNSTER SAMT FORTLÖPANDE DRIFT- 

OCH UNDERHÅLL AV AKTIVT OCH PASSIVT NÄT. 
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1 ALLMÄNT 

1.1 BESTÄLLARE 

Matteröds Fiber Ekonomisk Förening  

C/O Jerleryd 

Matteröds-Maglehult 2762B 

282 91 Tyringe 

info@matterodsfiber.se  

www.matterodsfiber.se 

1.2 KONTAKTPERSON 

Henrik Nilsson, 0738-45 75 00  

Eventuella frågor angående anbudsförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post till 

info@matterodsfiber.se. Inkomna frågor och svar skickas via e-post till alla som anmält intresse för 

upphandlingen. Frågor inkomna senare än angivet datum i kalendarium kommer inte att besvaras.  

1.3 ANBUDSLÄMNANDE 

Anbud ska lämnas elektroniskt via upphandlingstjänst www.kommersannons.se/eLite där ni laddar 

upp fil med ert anbud. Inlämnat anbud ska på ett tydligt och fullständigt sätt beskriva de tjänster som 

efterfrågas i anbudsförfrågan. Det är lämpligt att anbudet följer strukturen och rubrikerna i anbudsför-

frågan. 

1.4 SPRÅK 

Anbudet ska i sin helhet vara skrivet på svenska. 

1.5 KALENDARIUM ANBUD 

Annonsering startar  2017-10-03 

Sista dag för att ställa frågor 2017-10-27 

Sista dag för att lämna anbud 2017-11-03 

1.6 ANBUDETS GILTIGHET 

Anbudet ska vara giltigt 3 månader från sista anbudsdag. 

1.7 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING 

Ersättning för kostnader i samband med anbudsgivning lämnas inte. 

1.8 TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE 

Installationen ska i sin helhet vara klar för driftsättning allra senast 2019-06-30 

mailto:info@matterodsfiber.se
http://www.matterodsfiber.se/
mailto:info@matterodsfiber.se
http://www.kommersannons.se/eLite
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2 UPPDRAGET 

2.1 BAKGRUND 

I Hässleholms kommuns sydvästra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät, härefter kallat ”Nä-

tet”, byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. Beställaren avser att låta en annan 

part bygga, äga och driva nätet med de villkor som gäller för om Beställaren själv hade ägt nätet. 

Totalt finns idag 502 fastigheter i området. Fastighetsbeståndet fördelar sig på: 

- 272 antal hushåll med folkbokförda personer 

- 230 antal fritidsfastigheter & företag 

Beställaren Matteröds Fiber har idag totalt 277 antal avtalstecknade anslutningar med föreningen 

varav 196 antal hushåll.  

Utöver dessa finns ytterligare fastigheter som visat intresse för anslutning. Ytterligare information om 

Beställaren och området finns på Beställarens hemsida: www.matterodsfiber.se 

2.2 OBJEKTET 

Anbudsförfrågan omfattar tillhandahållande av fiberbaserat öppet bredbandsnät. Detta inkluderar byg-

gande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät i området som är avgränsat enligt karta i bilaga 1, 

inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet, tillhandahållande av tjänster, 

både slutanvändartjänster till boende och företag inom området och grossisttjänster till andra operatö-

rer samt framtida underhåll och felavhjälpning på Nätet.  

Beställaren har beviljats bredbandsstöd enligt bilaga 4 vilket motsvarar 60% av stödberättigade kost-

nader upp till 7 972 470 kronor under förutsättning att villkor i beslutet följs. Kontraktstilldelad an-

budsgivare övertar till fullo bredbandsstödet samt ansvar att uppfylla ställda kriterier enligt beslut från 

Länsstyrelsen inom landsbygdsprogrammet, se bilaga 4.  

Beställarens åtagande: Det kommer att finnas någon eller några personer som har mandat att företräda 

Beställaren under byggtiden. Beställaren kommer att tillhandahålla följande: 

 Karta över fibernätsområdet (se översiktskarta bilaga 1 samt karta i beslut om stöd bilaga 4). 

 Förteckning över det minsta antalet byggnader/användarnoder som ska erbjudas att kopplas in 

på nätet (bilaga 2, se kolumn för föreningens avtalstecknade anslutningar).  

 Förteckning över fastigheter (samtliga hushåll) som enligt beslut från Länsstyrelsen om bred-

bandsstöd ska förberedas med kanalisation och dimensionering av nätet för framtida inkopp-

ling (bilaga 2, se kolumn hushåll). 

 en förstudie och grovprojektering innehållande 100% fastigheter med hushåll samt där-

utöver de i juli-17 med föreningen avtalstecknade fritidshus och företag. Anbudsgivare 

kan utgå från grovprojektering, men har det fulla ansvaret för projektering av lednings-

väg (bilaga 3). 
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2.3 TEKNISK BESKRIVNING 

Upphandlingen omfattar ett komplett åtagande inklusive kommunikationsoperatörstjänster vilket inne-

bär att anbudsgivaren ska genomföra en slutlig projektering samt etablera både passivt och aktivt nät 

bestående av kanalisation, fiberkabel, brunnar, nodhus samt sådan strömförsörjd utrustning i form av 

switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, batteribackup, övervakningssystem m.m. som krävs 

för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster enligt nedan.  

Anbudsgivaren ska dessutom tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform där det 

ska finnas ett brett och varierat tjänsteutbud av Internet, telefoni och TV med mera från ett flertal 

tjänsteleverantörer till slutanvändarna. Anbudsgivaren har ett helhetsansvar för att ny utrustning vid 

behov av uppdatering till tidsenlig standard installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleveran-

törer kan ansluta sig till tjänsteplattformen. Anbudsgivaren ansvarar också för att det lokala nätet an-

sluts till ett överliggande nät som kan förse det lokala nätet med tjänster liksom för att genom Nätet 

tillhandahålla grossisttjänster till andra operatörer enligt de regler som gäller för stöd inom Lands-

bygdsprogrammet. 

Anbudsgivaren har rätt att anlita underleverantörer för att fullfölja sina åtaganden. För underentrepre-

nörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. 

2.3.1 HUVUDNODEN 

Anbudsgivaren ansvarar för att huvudnod placeras inom fiberområdet samt att elektrisk anslutning och 

batteribackup finns i huvudnoden. Anbudsgivaren ska stå för kostnaderna för elförbrukning till noder 

samt därutöver andra drifts- och förbrukningskostnader.  

2.3.2 ABONNENTNODERNA 

I Anbudsgivarens åtagande ingår att leverera och montera ett skåp/box på lämplig plats hos slutanvän-

darna där abonnentutrustning installeras per ansluten fastighet. Slutanvändaren står själv för elanslut-

ningen och eventuell batteribackup. Aktiv kundutrustning för TV, telefoni och internet ska överlämnas 

med komplett instruktion till slutanvändarna.  

2.4 VILLKOR  

2.4.1 TILLGÄNGLIGHET 

1. Bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer.  

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

3. Anbudsgivaren ska äga och ansvara för den aktiva utrustningen och för öppenheten i denna. 

Utrustningen skapar signalen i nätet som överför data (kapacitet). Öppenhet innebär att alla 

som önskar komma in i nätet för att leverera sina tjänster till slutanvändare i nätet, via den sig-

nal som skapas av den aktiva utrustningen, ska kunna göra det (grossisttillträde).  

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

sätt i enlighet med vad som sägs i Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Anbudsgivaren an-

svarar för grossisttillträdet gällande kanalisation och svartfiber. Villkoren för Grossisttillträdet 

till kanalisation samt för grossisttillträdet för svartfiber ska gälla utan tidsbegränsning. 

5. Anbudsgivaren ska hålla priserna på sådana grossisttillträden som avses ovan i nivå med de 

grossistpriser som allmänt gäller i mer konkurrensutsatta områden. 
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6. Anbudsgivaren ska, om tvist skulle uppstå kring villkoren för grossisttillträde och prissättning, 

kunna acceptera att Post & Telestyrelsens från tid till annan gällande reglering för området 

prissättning och tillgänglighet gäller. 

7. Anbudsgivaren har ett helhetsansvar för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nä-

tet och för att nya tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänsteplattformen. 

2.4.2 NÄTBYGGNATION & DRIFT 

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

ion, fiber, brunnar och nodhus.  

2. Anbudsgivaren ska installera och driva ett aktivt nät på det passiva nätet. Detta avser sådan 

strömförsörjd utrustning i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, batteri-

backup, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för 

tillhandahållande av Bredbandstjänster. 

3. Anbudsgivaren ska ansvara för kontakter med Trafikverket, Telia, Eon, Vattenfall, Sv kyrkan 

och andra med markanspråk eller tillståndsgivning i syfte att inhämta erforderliga tillstånd för 

genomförandet av nedläggningen av fiberkanalisationen. 

4. Anbudsgivaren ska säkerställa att ett samråd sker med Länsstyrelsen kring kultur, miljö, vatten 

och naturfrågor som kan behöva belysas i projekteringen. 

5. Nätet ska generellt byggas och dimensioneras utefter de krav som ställs enligt beslut om bred-

bandsstöd, bilaga 4. Exempel på krav som ställs i beslutet och därutöver av Beställaren är:  

a. All förläggning ska klara kraven enligt de branschgemensamma anvisningarna ”Ro-

bust fiber” som finns på www.robustfiber.se. 

b. Fibernätet ska dimensioneras för 100 % av de hushåll med folkbokförda personer som 

finns i området vid datum för beslut om stöd. För de gemensamma sträckorna, från 

korskopplingspunkt till nod, finns krav på 1 fiber per hushåll men att utrymmet ska 

dimensioneras för att kunna inrymma 2 fibrer per hushåll. Dimensioneringen kan ske 

genom att lägga extra kabelrör eller extra mikrorör där det går att installera den mängd 

fibrer som krävs på de gemensamma sträckorna vid ett senare tillfälle. Det är också 

möjligt att initialt lägga den mängd fibrer som krävs i det eller de befintliga kabelrö-

ren.  

c. För de enskilda sträckorna, från ansluten slutanvändare till första korskopplingspunkt, 

finns krav på 2 fibrer per ansluten slutanvändare men att kabelröret ska var dimens-

ionerat för att kunna inrymma 4 fibrer per ansluten slutanvändare. 

d. Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta 

inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 

e. Anbudsgivare ansvarar för att färdigställt kanalisations- och fibernät registreras på 

ledningskollen.se   

6. Batteribackup för det aktiva nätet ska finnas för minst 8 timmars strömavbrott i noderna. 

7. Dokumentationen ska bevaras av leverantören till dess Beställaren beslutar annat, dock längst 

10 år utan särskilt avtal. 

8. Anbudsgivaren skall långsiktigt äga och förvalta det passiva och aktiva nätet. Anbuds-

givaren får inte utan Fiberföreningens tillstånd sälja eller överlåta passivt och/eller ak-

tivt nät utan Fiberföreningens tillstånd inom 7 år från dag då hela nätet är driftsätts. Vid 

http://www.robustfiber.se/
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senare försäljning ska de delar som då fortfarande gäller i detta anbudsunderlag och där-

till tecknade avtal med Beställaren beaktas.   

2.4.3 TJÄNSTER 

1. Anbudsgivaren ska tillsammans med sina tjänsteleverantörer kunna erbjuda slutanvändarna 

tjänster inom Internet, telefoni och TV. 

2. Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett tjänsteutbud som beträffande innehåll, slutanvändarpriser 

och mångfald minst motsvarar vad som på marknaden tillhandahålls på liknande öppna tjäns-

teplattformar i mer konkurrensutsatta områden. 

3. I utbudet ska det finnas möjlighet att beställa 1Gbit/s bredbandstjänst 

4. Lokala tjänsteleverantörer inom kommunen ska kunna anslutas på samma villkor som nation-

ella leverantörer och ska hanteras icke diskriminerande. 

5. Slutanvändare ska ha möjlighet att under hela avtalstiden teckna avtal om nya tjänster och att 

avsluta befintliga tjänster. Det ska finnas möjlighet att teckna avtal om tjänster för kortare pe-

rioder.  

2.4.4 ÖVRIGA VILLKOR 

1. Anbudsgivaren ska tillsammans med Beställaren åstadkomma en skriftlig leveransplan för 

Anbudsgivarens åtagande som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas. 

2. Anbudsgivaren ska ha kapacitet och tillräcklig personalstyrka för att utan förseningar kunna 

slutföra uppdraget. Likaså ska det inom företaget finnas tillräcklig kompetens för att utföra 

uppdraget på ett professionellt sätt. 

3. Leveransen ska ske i rätt tid för att projektet ska följa gemensamt fastlagt tidplan. Vite utgår 

med etappens samlade hushållsintäkt för en månad per påbörjad förseningsvecka, efter i tid-

planen avtalad dag för driftsättning.  

4. Anslutningsavgift för fastigheter som tecknat avtal med Beställaren enligt bilaga 2 ska erbju-

das en anslutning. För dessa ska likvärdig anslutningskostnad gälla enligt inlämnat anbud oav-

sett geografisk placering inom fibernätsområdet.  

5. Debitering av Beställaren och slutanvändarna, för tjänster, får starta först efter att Beställaren 

godkänt slutbesiktningen. 

6. Nätavgifter eller andra löpande nät- och driftskostnader får ej debiteras till anslutna fastighet-

er. Utöver kostnad för anslutning samt därefter löpande kostnad för köpta tjänster får inga 

andra avgifter eller kostnader debiteras. 

3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 

3.1 FÖRSÄKRINGAR 

Anbudsgivaren ska ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande. 
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3.2 EKONOMI 

Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för 

sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra 

delar av uppdraget ska även underleverantören uppfylla dessa krav. 

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

a. Kopia på högst tre månader gammalt registreringsbevis för företaget, utfärdat av behörig offi-

ciell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket).  

b. Anbudspriser enligt punkt 4. 

c. Den senaste årsredovisningen. Om denna inte kan lämnas, beskriv varför. 

d. Uppgift om huruvida villkoren i detta anbudsunderlag kan accepteras eller inte. I den mån 

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

villkor. 

e. Uppgift om att anbudet är giltigt i tre månader från sista anbudsdag. 

f. Referenser i enlighet med punkt 3.5. 

g. Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 3.1. 

h. Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. 

3.3 KOMMUNIKATIONSOPERATÖRENS AFFÄRSMODELL 

Affärsmodellen ska beskrivas i detalj. Hur går penningströmmarna mellan kommunikationsoperatör, 

tjänsteleverantörer, Beställare, slutanvändare? Ange även prisnivåer som berör Beställaren och slutan-

vändarna. 

3.4 ÖVRIGT UNDERLAG 

Anbudsgivaren ska i anbudet redogöra för nedanstående frågor:   

a. Anbudsgivaren ska redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser som in-

går i Anbudsgivarens utbud, uppdelat per tjänsteleverantör och för hushåll respektive företag. 

Redovisade priser ska vara inklusive startavgifter, eventuella porteringsavgifter etc.  

b. Anbudsgivaren ska redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser som in-

går i Anbudsgivarens utbud gällande grossisttjänster. I utbudet ska kapacitet och bitström 

ingå.  

c. Anbudsgivarens möjlighet att erbjuda fast IP-adress gentemot hushåll respektive företagskun-

der. 

d. Anbudsgivarens sätt att hantera IPv6.  

e. Anbudsgivaren ska förklara hur slutanvändare beställer och byter bredbandstjänster. 

f. Anbudsgivaren ska redovisa vem som blir Anbudsgivarens projektledare, namn, epost etc. 

g. Anbudsgivaren ska beskriva hur de ämnar delta aktivt genom utpekade resurser på informat-

ionsmöten om den öppna tjänsteplattformen, de olika tjänsteutbuden och om hur nät ska bygg-

gas inom respektive slutanvändares fastighet. 

3.5 REFERENSER PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG 

Redovisa minst tre liknande projekt som utförts under de senaste fem åren. Med liknande projekt avses 

uppdrag som innefattar projektering och byggnation av nät samt installation av aktiv utrustning och 
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drift av fibernät. Referenserna ska gälla företaget som ska utföra arbetet för Beställaren. I de fall an-

budsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underleverantörers referenser i 

relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete.  

Förteckningen ska också innehålla följande information:  

 Referensens namn och adress 

 Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon 

 Avtalsperiod 

 Kort beskrivning av uppdraget 

Kraftigt negativa referenser som verifierats från tidigare projekt kan utgöra grund att anbudet i sin 

helhet diskvalificeras.  

4 UTVÄRDERING AV ANBUD 

4.1 UTVÄRDERINGSMETOD 

Samtliga anbud kommer att öppnas vid ett och samma tillfälle vid ett protokollfört möte. De anbud 

som bedöms uppfylla samtliga villkor som finns uppställda i anbudsförfrågan kommer att gå vidare till 

utvärdering.  

Anbuden kommer att utvärderas utifrån följande utvärderingskriterier: 

1. Ägande: Högst köpeskilling  

2. Drift: Tjänster i nätet 

3. Drift: Servicevillkor och inställelsetider 

4. Ägande och Drift: Referenser från tidigare uppdrag 

4.1.1 ÄGANDE (BYGGNATION): HÖGST KÖPESKILLING  

I denna upphandling ingår överlåtelse av bredbandsstöd och försäljning av passiv bredbandsin-

frastruktur, och anbudsgivaren ska ange sin egen finansiering definierad som köpeskilling.  

Nätet och Tillhandahållandet finansieras av tre delar; anbudsgivarens köpeskilling i form av 

egen finansiering, anslutningsavgifter samt bidrag från Jordbruksverket. En lägre anslutningsav-

gift per fastighet genererar en högre andel egen finansiering för byggnation och ägande av Nätet.  

Pris skall anges som köpeskilling för Tillhandahållandet. Förutom totalpris skall anslutningsav-

gift per fastighet anges. Pris skall även anges för anslutning av tillkommande byggnad på fastig-

het, samt pris för tillkommande lägenhet i byggnad.  

Priserna skall inkludera ett tillhandahållande av bredband med minst 100/100Mbit/s. Anbudet 

ska vara s.k. ÄTA-fritt. Eventuella tillkommande kostnader under projekttid ligger inom an-

budsgivarens ansvar.   

4.1.2 DRIFT: TJÄNSTER I NÄTET 

Antalet tillgängliga tjänsteleverantörer från start utvärderas. Finns stora, nationella, från kom-

munikationsoperatören oberoende tjänsteleverantörer med, värderas detta högre än om huvud-

sakligen varumärken från kommunikationsoperatörens egen koncern finns med. Ett totalpris för 
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ett triple play abonnemang bestående av 100/100 Mbit/s bredband, telefoni samt ett TV-paket 

med ca 20 kanaler kommer att utvärderas. Tjänsteportal och dess funktion utvärderas, liksom 

möjlighet att erbjuda gruppanslutning. Priser som anges ska vara inklusive startavgifter, eventu-

ella porteringsavgifter etc. 

4.1.3 DRIFT: SERVICEVILLKOR OCH INSTÄLLELSETIDER 

Lägst löpande debiterad kostnad för ansluten fastighet avseende SLA (Service Level Agreement) be-

döms. Därutöver bedöms de servicevillkor och inställelsetider som gäller för tjänsteplattformen och 

det aktiva öppna nätet gentemot Beställaren. D v s vilken grundnivå finns, när och hur är helpdesken 

öppen för slutanvändarna, vilka valbara övriga servicenivåer finns och vilka åtgärdstider gäller.  

4.1.4 ÄGANDE OCH DRIFT: REFERENSER FRÅN TIDIGARE UPPDRAG 

Anbudsgivarens angivna referenser enligt punkt 3.5 kommer att kontaktas. Resultatet av samtalen med 

dessa kommer att rangordnas i utvärderingen. 

4.2 POÄNGBERÄKNING 

En poäng sätts på varje kriterium utifrån de uppgifter som finns i anbudet. Poängen för varje kriterium 

multipliceras sedan med viktningen för varje kriterium. Slutligen summeras den viktade poängen till 

en total poängsumma. Det anbud som får högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats 

kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och aktuell leverantör kommer att 

erbjudas kontrakt. Om flera leverantörer skulle få samma totalpoäng väljs den leverantör som lämnat 

det mest fördelaktiga anbudet för Beställaren enligt kriteriet Köpeskilling, lägst anslutningsavgift.   

I tabell 1 framgår vilken viktning varje kriterium har. Övriga siffror är exempel på hur poängberäk-

ningen går till. Hur poängberäkningen sker finns även förklarat under tabellen. 

Tabell 1: 

Nr Kriterier Viktning Exempel: 

Leverantörspoäng 

inom område 

Exempel:  

Totalsumma 

inom område 

1 Köpeskilling.  

Lägst anslutningsavgift per fastighet. 

45% 5 225 

2 Lägsta pris för tjänster för triple play. 

Brett tjänsteutbud, antal tillgängliga 

tjänsteleverantörer inkl. nationella. 

Tjänsteportal och dess funktion.  

35% 4 140 

3 Lägst debiterad löpande kostnad för 

SLA per ansluten fastighet.  

Servicevillkor och inställelsetider. 

10% 3 30 

4 Referenser från tidigare uppdrag. 10% 3 45 

 Totalsumma 100%  425 
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4.2.1 KRITERIET KÖPESKILLING, LÄGSTA ANSLUTNINGSAVGIFT 

För kriterium nr 1 ”Lägst anslutningsavgift per fastighet” gäller följande. Det anbud som anger lägst 

anslutningsavgift per fastighet kommer att få 5 poäng. Anbud med högre pris får en poäng i direkt 

proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris/högre pris x 5 poäng. Poängsumman 

viktas sedan för att få en total poäng på kriteriet.  

Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 1000 kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. 

Detta anbud får 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset 1250 

kronor tilldelas 4 poäng (1000/1250 x 5). Efter viktning av poängen får den sistnämnde anbudsgivare 

180 poäng för kriteriet enligt exemplet (4 x 45). Den som lämnade det allra lägsta anbudet får 225 

poäng (5 x 45).  

4.2.2 ÖVRIGA KRITERIER 

Kriterierna nr 2-4 får poäng från 1-5 där 5 poäng bäst uppfyller kraven. Erhållen poäng för kriterierna 

nr 2-4 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng.  

5 ÖVRIGT 

5.1 UTESLUTNINGSGRUNDER  

En anbudsgivare kan uteslutas från utvärderingen om denne: 

1. Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller 

tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 

2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat 

liknande förfarande. 

3. Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom. 

4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 

5. Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter.  

6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga 

upplysningar. 

5.2 KONTRAKTSTILLDELNING 

Beslut om att ett lämnat anbud ska antas och vilken anbudsgivare som Beställaren ska teckna avtal 

med tas vid ett protokollfört medlemsmöte hos Beställaren. Någon överprövningsrätt för leverantör 

finns inte.  

Underrättelse om beslut att skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas se-

dan med vald leverantör, avstämning kring lydelser i kontrakt sker med Länsstyrelsen innan avtal 

sluts.  

Avtalet mellan Beställaren och Anbudsgivaren om drift av aktiv utrustning och leverans av tjänster i 

Nätet tecknas på 7 år. Härutöver gäller ställda tidskrav specificerade i detta förfrågningsunderlag.   
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5.3 OMFÖRHANDLING OCH UPPSÄGNING AV AVTAL I FÖRTID. 

Beställaren ska ha rätt att omförhandla och att säga upp avtalet om drift av aktiv utrustning och leverans 

av tjänster i nätet om Anbudsgivaren under avtalsperioden inte tillhandahåller tjänsterna i enlighet med 

villkoren under punkt 2.4. Finner Beställaren att anbudsgivaren inte ger grossisttillträde enligt förord-

ningen eller att priserna på grossisttillträdet ligger markant över andra mer konkurrensutsatta delar av 

Sverige, har Beställaren rätt att begära omförhandling av avtalet. Likadant gäller att om andra kom-

munikationsoperatörer har ett väsentligt större tjänsteutbud eller priser som understiger Beställarens 

med mer än 25% ska Beställaren ha rätt att som första steg omförhandla avtalet. Även tre SLA nivå-

brott under ett års tid ska vara skäl för uppsägning. Beställaren ska skriftligt meddelas sina synpunkter 

till Anbudsgivaren.  

Ger omförhandling under 3 månader ingen förbättring av utbud, priser eller SLA-nivå ska Beställaren 

ha rätt att häva avtalet med 9 månaders uppsägningstid från ursprungsbrevets datum. Föreningen har 

därefter rätt att upphandla ny kommunikationsoperatör på det passiva nätet med hänvisning till öppen-

het och villkor för grossisttillträde. 

6 BILAGOR 

1. Översiktskarta för Föreningens geografiska område. 

2. Fastighetslista inom föreningens geografiska område 

I listan finns förteckning över samtliga bebyggda fastigheter och vilka av dessa som är hushåll 

samt fritidshus/företag. Listan innehåller även förteckning över de till Beställaren avtalsteck-

nade fastigheter som minst ska erbjudas anslutningsavtal Anbudsgivaren enligt anbud.   

3. Utförd förstudie inkluderat bedömd mängdberäkning och förslag på nätdesign.  

I denna förstudie har 100% av områdets hushåll tagits med samt därutöver de fritidshus och 

företag som genom tecknat avtal fram till juli-17 tydligt visat intresse att ansluta sin fastighet. 

a. Förstudierapport 

b. Nätdesign 

c. Kostnadskalkyl 

d. Mängdförteckning  

4. Länsstyrelsens beslut om stöd inkl. bilagor. 

5. Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling. 


