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ANBUDSFÖRFRÅGAN 

  INSTALLATION AV AKTIV UTRUSTNING OCH DRIFT AV BREDBANDSNÄTET. 

Till dig som ska använda mallen 

Det här förslaget till anbudsförfrågan är framtaget för att underlätta för dig som ska konkurrensutsät-
ta inköp när du bygger bredbandsnät med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.  

Alla regler för konkurrensutsättning hittar du på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/
bredband under rubriken ”Konkurrensutsättning” Vi rekommenderar att du läser igenom informatio-
nen innan du börjar med anbudsförfrågan!  

Mallen syftar till att: 

• Göra dig uppmärksam på de grundprinciper som gäller vid alla inköp till projektet.  
• Lägga grunden för att det ska vara tydligt vilka delar du som beställare ansvara för och vad leve-

rantören ska ansvara för.  

• Ge förslag på kravspecifikation (formella krav, krav på anbudsgivaren och tekniska krav). 

Det här förslaget till anbudsförfrågan är tänkt att fungera som en vägledning. Vissa delar behöver 
därför redigeras för att passa just ditt projekt. All kursiv text är hjälpinstruktioner och är inte tänkt att 
finnas med i den färdiga anbudsförfrågan, ta alltså bort den innan du annonserar anbudsförfrågan.  

Bra att tänka på redan nu är att de villkor och krav som du ställer upp i anbudsförfrågan inte får änd-
ras när du skriver avtal. Tänk därför igenom innehållet i anbudsförfrågan ordentligt! 

Följande grundprinciper gäller för alla inköp inom bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet 2014-
2020 

Icke diskriminering När du ställer upp villkor ska du tänka på att de inte får vara diskriminerande, 
varken mot svenska eller utländska leverantörer. Till exempel får du inte ställa upp villkor och krav 
som bara svenska företag känner till eller kan uppfylla. Detta gäller även då du inte förväntar dig att 
några utländska leverantörer ska lämna anbud. På samma sätt får inte leverantörer från andra orter 
eller delar av Sverige behandlas annorlunda än företag från närområdet. 

Öppenhet och transparens Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att inköpen 
till projektet ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. En anbudsförfrågan ska vara klart och tydligt 
formulerad och innehålla samtliga krav som ställs. Det innebär till exempel också att uppgifter och 
information som gäller konkurrensutsättningen inte undanhålls någon anbudsgivare, att 
anbudsförfrågan annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska 
informeras om resultatet.  

http://www.jordbruksverket.se/bredband


1. ALLMÄNT 

1.1. BESTÄLLARE 
[Namn organisationsnummer] 

[Adress] 

[Telefon] 

[E-postadress] 

1.2. KONTAKTPERSON 
[Namn] 

[Adress] 

[Telefon] 

[E-postadress] 

1.3. FRÅGOR OCH INFORMATION OM ANBUDSFÖRFRÅGAN 
Eventuella frågor angående anbudsförfrågan ställs och besvaras via e-post/via annonseringssidan. 
Samtliga inkomna frågor och svar skickas till alla som anmält intresse via e-post för upphandlingen.  

Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än [20xx-xx-xx] kommer inte att besvaras.  

Det kan vara lämpligt att sätta ett slutdatum för frågor en vecka innan sista anbudsdag.  

För att alla potentiella anbudsgivare ska få samma information om eventuella förändringar eller för-
tydliganden i anbudsförfrågan är det viktigt att ha bara en kontaktväg där frågor kan ställas. Kon-
taktvägen bör antingen vara via e-post eller via en tjänst på den webbplats där anbudsförfrågan an-
nonseras (välj en väg). Om du ska göra ändringar är det lämpligt att besluta detta vid protokollförda 
möten innan du går ut med information, det minskar risken för missförstånd. 

1.4. ANBUDSLÄMNANDE 
Anbud ska lämnas skriftligt och vara märkt ”Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnä-
tet”. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 

Inlämnat anbud ska på ett tydligt och fullständigt sätt beskriva de tjänster som efterfrågas i anbudsför-
frågan. Det är lämpligt att anbudet följer strukturen och rubrikerna i anbudsförfrågan. 

1.5. SPRÅK 
Anbudet ska i sin helhet vara skrivet på svenska. 

1.6. SISTA ANBUDSDAG 
[xxxx-xx-xx] 
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Anbudsförfrågan ska annonseras minst 3 veckor (21 dagar) men för att få fler och bättre anbud är det 
dock lämpligt att annonsera i minst 5 veckor.  

1.7. ANBUDETS GILTIGHET 
Anbudet ska vara giltigt x månader från sista anbudsdag. 

De anbud som lämnas bör gälla ett bra tag efter sista anbudsdag om det skulle uppstå händelser som 
gör att ni inte kan ta beslut i önskad tid. Rekommendationen är minst 3 månader.   

1.8. ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING 
Ersättning för kostnader i samband med anbudsgivning lämnas inte. 

Det vanliga är att beställaren inte ersätter anbudsgivaren för eventuella kostnader för att ta fram ett 
anbud. 

1.9. TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE 
Installationen ska i sin helhet vara klar för driftsättning [20xx-xx-xx]. 

1.10.KALENDARIUM 
Annonsering   [20xx-xx-xx] 

Sista dag för att ställa frågor [20xx-xx-xx] 

Sista dag för att lämna anbud [20xx-xx-xx] 

Installationen ska i sin helhet vara klar för driftsättning [20xx-xx-xx]. 

Ett kalendarium som samlar viktiga datum kan vara bra att ha med. 

2. UPPDRAGET 

2.1. BAKGRUND 
I xx kommuns xx delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman 
intresserade fastigheter i x-by. 

Totalt finns idag x fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar sig på: 

- x antal permanentbebodda fastigheter 

- x antal fritidsfastigheter 

- x antal företag 

Av dessa har x stycken i dagsläget anmält intresse att ansluta sig till nätet.  

Beställaren avser på sikt, separat från detta avtal, hyra ut svartfiber på öppna och konkurrensneutrala 
villkor till andra marknadsaktörer. 

Ytterligare information om Beställaren och området finns på Beställarens hemsida 

http://fiber.xy.se/ 
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2.2. OBJEKTET 
Anbudsförfrågan omfattar installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet, härefter 
kallat ”Nätet” i området som är avgränsat enligt karta i bilaga 1. Beställaren äger och ansvarar för un-
derhåll och felavhjälpning på det passiva nätet. 

Det är brukligt att även inkludera tillhandahållande av tjänster i upphandlingen. Detta är dock inget 
krav enligt föreskriften.  

(Bilaga 1 ska innehålla resultatet från en förprojektering: karta med föreslagen sträckning, utmärk-
ning av fastigheter som ska anslutas etc.) 

2.3. BESTÄLLARENS ÅTAGANDE 
Det kommer att finnas någon eller några personer som har mandat att företräda beställaren under pro-
jekteringsfasen.  

Beställaren kommer att tillhandahålla följande: 

• en förteckning över samtliga byggnader/användarnoder som ska kopplas in på nätet, se bilaga 
2. 

• en förteckning över samtliga fastigheter som ska förberedas för inkoppling vid senare tillfälle, 
se bilaga 3. 

2.4. TEKNISK BESKRIVNING 
Upphandlingen omfattar ett komplett kommunikationsoperatörsåtagande vilket innebär att anbudsgi-
varen ska etablera ett aktivt nät. Det aktiva nätet ska bestå av sådan strömförsörjd utrustning i form av 
switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett 
fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster enligt nedan. Anbudsgiva-
ren ska dessutom tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform där det ska finnas ett 
brett och varierat tjänsteutbud från ett flertal tjänsteleverantörer till föreningens medlemmar, för tjäns-
ter inom Internet, telefoni och TV med mera. Anbudsgivaren har ett helhetsansvar för att ny utrustning 
vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänste-
plattformen. 

Det är brukligt att även inkludera tillhandahållande av tjänster i upphandlingen.  

Anbudsgivaren ska ha rätt att anlita underleverantörer för att fullfölja sina åtaganden. För underentre-
prenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. 

2.4.1.HUVUDNODEN 
Huvudnoden är placerad i en byggnad centralt placerad i närheten av avlämningspunkten, troligtvis 
nära en befintlig telestation. Föreningen ansvarar för att elektrisk anslutning finns i huvudnoden. Till 
föreningens passiva nät hör termineringen av ingående fiberkablar och fibrer. Det betyder stativ och 
ena halvan av ODF:en med kontakterade fibrer. Patchkablar tillhandahålles via utvald leverantör av 
material till det passiva fibernätet. Eventuella önskemål på dessa ska framföras i anbudet. På andra 
halvan ska komplett aktiv utrustning, elektrisk inkoppling, batteribackup e t c installeras och kopplas 
in med rätt abonnent på rätt tjänst på ett professionellt och fackmannamässigt sätt vid den tidpunkt 
man i leveransplanen kommit överens om. 
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2.4.2.ABONNENTNODERNA 
I Anbudsgivarens åtagande ingår att leverera de av Anbudsgivaren önskade fiberkonvertrarna. Monte-
ring av dessa ingår däremot i utvald systemleverantörs åtagande. I det passiva nätet ingår ett skåp/box 
där abonnentutrustning och batteribackup installeras per ansluten fastighet. Abonnenten står själv för 
elanslutningen och eventuell batteribackup. Aktiv kundutrustning för TV, telefoni och internet ska 
överlämnas med komplett instruktion till föreningens medlemmar.  

2.5. VILLKOR  
Följande villkor ska uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: 

1. Anbudsgivaren ska installera och driva ett aktivt nät på befintligt passivt nät. Detta avser så-
dan strömförsörjd utrustning i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, 
övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhan-
dahållande av Bredbandstjänster. 

2. Anbudsgivaren ska äga och ansvara för den aktiva utrustningen och för öppenheten i denna. 
Utrustningen skapar signalen i nätet som överför data, signalen kallas också för bitström eller 
kapacitet. Öppenhet på den här nivån innebär att alla som önskar komma in i nätet för att leve-
rera sina tjänster till abonnenter i nätet, via den signal som skapas av den aktiva utrustningen, 
ska kunna göra det. Detta kallas grossisttillträde. Villkoret för öppenhet på grossisttillträde 
gäller i sju (7) år från den dag då nätet driftsattes.  

3. Anbudsgivaren ska hålla priserna på sådana grossisttillträden som avses ovan i nivå med de 
grossistpriser som allmänt gäller i mer konkurrensutsatta områden. 

4. Beställaren ansvarar själv för grossisttillträdet gällande kanalisation och svartfiber. Grossist-
tillträdet till kanalisation är utan tidsbegränsning och villkoren för grossisttillträdet för svartfi-
ber ska gälla i sju (7)år.  
Beställaren kan överlåta detta ansvar till utvald kommunikationsoperatör. I sådant fall är det 
viktigt att skriva in i avtalet att den som övertar ansvaret även tar över villkoren för grossist-
tillträdet på samma sätt som beställaren. Denna punkt då lyfts lämpligen till punkt 2 ovan. 

5. Anbudsgivaren ska tillsammans med sina tjänsteleverantörer kunna erbjuda beställarens kun-
der tjänster inom Internet, telefoni och TV. 

6. Anbudsgivaren ska vid varje tidpunkt ha en komplett dokumentation över vilka kunder som är 
inkopplade till nätet och vilka tjänster de köper samt vilka tjänsteleverantörer som tillhanda-
håller dessa tjänster. 

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. 

8. Anbudsgivaren ska under hela avtalstiden tillhandahålla ett tjänsteutbud som beträffande in-
nehåll, slutkundspriser och mångfald minst motsvarar vad som på marknaden tillhandahålls på 
liknande öppna tjänsteplattformar i mer konkurrensutsatta områden. 

9. Parterna får inte avtala om att anbudsgivaren efter avtalstidens slut ska ha tillträde till nätet på 
andra villkor än vad som gäller för övriga operatörer. 

10. Samtliga tjänsteleverantörers allmänna avtalsvillkor gentemot sina slutkunder ska tillgänglig-
göras för beställaren. 
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11. Tillsammans med Beställaren åstadkomma en skriftlig leveransplan för Anbudsgivarens åta-
gande som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas. 

12. Levereransen ska ske i rätt tid för att minimera Föreningens kostnader och för att projektet ska 
följa gemensamt fastlagt tidplan. Vite utgår med etappens samlade hushållsintäkt för en månad 
per påbörjad förseningsvecka, efter i tidplanen avtalad dag för driftsättning. 

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

14. 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. 

15. Ovanstående skakrav samt punkt 6.4 ska vid tolkning av ett avtal mellan parterna gälla före 
formuleringar av motsvarande punkter i leverantörens anbud och i avtalet. 

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

17. Dokumentationen ska bevaras av leverantören till dess Beställaren beslutar annat, dock längst 
10 år utan särskilt avtal. 

18. Debitering av beställaren och slutkunderna, för tjänster, får starta först efter att beställaren 
godkänt slutbesiktningen.  

Anbudsgivaren ska redovisa svar på nedanstående frågor i anbudet:  

• Vilka tjänsteleverantörer och tjänster har anbudsgivaren avtal med/om idag och vilka är på väg 
in i den öppna tjänsteplattformen det närmaste året? 

• Hur kommer tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) att se ut gentemot hushåll? 

• Hur kommer tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) att se ut gentemot företag? 

• Anbudsgivaren ska redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser uppdelat 
per tjänsteleverantör som ingår i Anbudsgivarens utbud gentemot beställaren. Redovisade 
priser ska vara inklusive startavgifter, ev porteringsavgifter etc. Pris för anslutning av 
nytillkomna abonnenter ska redovisas. 

• Anbudsgivaren ska redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser som 
ingår i Anbudsgivarens utbud gällande grossisttjänster. I utbudet ska kapacitet och bitström 
ingå. Prissättningen ska motsvara vad som på marknaden tillhandahålls i mer 
konkurrensutsatta områden.  

Beställaren kan överlåta ansvar för kanalisationstillträde och svartfiber till utvald 
anbudsgivare. I sådant fall är det viktigt att skriva in i avtalet att den som övertar ansvaret 
även tar över villkoren för grossisttillträdet på samma sätt som fiberföreningen.  

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

• Anbudsgivarens sätt att hantera IPv6.  

• Redovisa vem som blir Anbudsgivarens projektledare, namn, epost etc. 
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• Anbudsgivaren ska förklara hur slutkunder beställer och byter bredbandstjänster. 

• Anbudsgivaren ska beskriva hur de ämnar delta aktivt genom utpekade resurser på informa-
tionsmöten om den öppna tjänsteplattformen, de olika tjänsteutbuden och om hur nät ska byg-
gas inom respektive slutanvändares fastighet. 

3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 

3.1. FÖRSÄKRINGAR 
Anbudsgivaren ska ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande. 

Det är lämpligt att ställa krav på att anbudsgivaren har ett fullständigt försäkringsskydd.  

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:  

(i) Kopia på högst tre månader gammalt registreringsbevis för företaget, utfärdat av behörig 
officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket).  

(ii) Den senaste årsredovisningen. Om denna inte kan lämnas, beskriv varför. 

(iii) 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. 

(iv) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. 

3.3. KOMMUNIKATIONSOPERATÖRENS AFFÄRSMODELL 
Affärsmodellen ska beskrivas i detalj. Hur går penningströmmarna mellan kommunikationsoperatör, 
tjänsteleverantörer, beställaren, slutkunderna? Ange även prisnivåer som berör beställaren och slut-
kunderna. 

4. UTVÄRDERING AV ANBUD 

4.1. UTVÄRDERINGSMETOD 
Samtliga anbud kommer att öppnas vid ett och samma tillfälle vid ett protokollfört styrelsemöte. De 
anbud som uppfyller samtliga villkor som finns uppställda i anbudsförfrågan kommer att gå vidare till 
utvärdering.  

Anbuden kommer att utvärderas utifrån följande utvärderingskriterier: 

1. Lägsta pris  

2. Antalet tillgängliga tjänsteleverantörer 

3. Servicevillkor och inställelsetider 
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4. Användarvänlighet 

5. Flexibilitet i anslutnings- och tjänstevillkor 

Enligt reglerna för bredbandsstödet är pris obligatoriskt kriterium att använda vid utvärderingen av 
anbuden. Om du vill kan du använda fler kriterier. I det här förslaget till anbudsförfrågan ges exempel 
på lämpliga kriterier. Vill du byta ut eller lägga till andra kriterier går det också bra men tänk på att 
de inte får vara diskriminerande.  

4.1.1.LÄGSTA PRIS 
Ett totalpris för ett triple play abonnemang bestående av 100/100 Mbit/s bredband, telefoni samt ett 
TV-paket med ca 20 kanaler kommer att utvärderas.  

4.1.2.ANTALET TILLGÄNGLIGA TJÄNSTELEVERANTÖRER 
Antalet tillgängliga tjänsteleverantörer från start utvärderas. Finns stora, nationella, från kommunika-
tionsoperatören oberoende tjänsteleverantörer med, värderas detta högre än om huvudsakligen varu-
märken från kommunikationsoperatörens egen koncern finns med. 

4.1.3.SERVICEVILLKOR OCH INSTÄLLELSETIDER 
De servicevillkor och inställelsetider som gäller för tjänsteplattformen och det aktiva öppna nätet 
gentemot föreningen ska beskrivas. D v s vilken grundnivå finns, när och hur är helpdesken öppen för 
fiberföreningens medlemmar, vilka valbara övriga servicenivåer finns och vilka åtgärdstider gäller.  

4.1.4.ANVÄNDARVÄNLIGHET 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en användarvänlig portal där kunderna på ett enkelt sätt kan hitta 
information om slutkundspriser och tjänsteinnehåll från respektive tjänsteleverantör. Beställaren ska 
kunna se vilka tjänster som finns tillgängliga vid anbudets inlämnande. Det bör vidare finnas möjlighet till 
självaktivering av tjänster för kunder anslutna till nätet.  

4.1.5.FLEXIBILITET I ANSLUTNINGS- OCH TJÄNSTEVILLKOR 
Abonnenter som så önskar ska inte behöva koppla upp alla tjänster vid uppstarten utan ska ha möjlig-
het att köpa fler tjänster under hela avtalstiden. Likaså har föreningen medlemmar som är delårsboen-
de som önskar hyra tjänster endast under vissa perioder av året. Beskriv dessa möjligheter.  

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 
lägsta pris för projekteringen.  

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 Leverantörspoäng  
inom område 
Exempel

Totalsumma 
inom område 
Exempel
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Viktningen av de olika kriterierna ska göras så att summan blir 100 %. De angivna viktningarna är 
exempel på hur det kan se ut. Du får ändra både på antalet kriterier och viktningen men tänk på att 
priset alltid måste finnas med i utvärderingen. Priset får inte ha viktningen noll procent. 

4.2.1.KRITERIET LÄGSTA PRIS FÖR GENOMFÖRANDE 
För kriterium nr 1 ”Lägsta pris för genomförande” gäller följande. Det anbud som anger det lägsta pri-
set till slutkund 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 kro-
nor tilldelas 4 poäng (1000/1250 x 5). Efter viktning av poängen får den sistnämnde anbudsgivare 200 
poäng för kriteriet enligt exemplet (4 x 50). Den som lämnade det allra lägsta anbudet får 250 poäng 
(5 x 50).  

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

1 Det begärda priset till slutkunden. Ett 
totalpris för ett triple play abonne-
mang bestående av 100/100 Mbit/s 
bredband, telefoni samt ett TV-paket 
med ca 20 kanaler kommer att utvär-
deras. 

50 5 225

2 Antalet tillgängliga tjänsteleverantörer 
som anbudsgivaren har avtal med 
idag.

20 4 80

3 Servicevillkor och inställelsetider 10 3 30

4 Användarvänlighet 10 3 30

5 Flexibilitet i anslutnings- och tjänste-
villkor

10 4 40

Totalsumma 100% 405
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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 vilken anbudsgivare som kommer att få teckna avtal tas vid ett protokollfört styrelsemöte 
eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Därefter kommer en underrättelse om beslut att 
skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 
10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns inte. 

5.3. AVTALSTID 
Avtalet mellan Beställaren och Anbudsgivaren tecknas på 5/7 år. (Eller annan tid beställaren finner 
lämplig, men villkor i  Kommissionens förordning EU (nr) 651/2014 artikel 52 punkt 5 och 6 gäller i 
fem år och grosstillträdeskravet/öppenhetskravet gäller 7 år förutom kravet på kanalisationstillträde 
som gäller utan tidsbegränsning.) 

5.4. OMFÖRHANDLING OCH UPPSÄGNING AV AVTAL I FÖRTID. 
Beställaren ska ha rätt att omförhandla och att säga upp avtalet om Anbudsgivaren under avtalsperio-
den inte tillhandahåller tjänsterna i enlighet med villkoren under pos 4.1.1. D v s finner beställaren att 
anbudsgivaren inte ger grossisttillträde enligt förordningen eller att priserna på grossisttillträdet ligger 
markant över andra mer konkurrensutsatta delar av Sverige. Likadant gäller om andra kommunika-
tionsoperatörer har ett väsentligt större tjänsteutbud eller priser som understiger föreningens med mer 
än 25% ska föreningen 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 An-
budsgivaren.  

Ger omförhandling under 3 månader ingen förbättring av utbud, priser eller SLA-nivå ska Föreningen 
ha rätt att häva avtalet med 9 månaders uppsägningstid från ursprungsbrevets datum.  

6. BILAGOR 
1. Förprojektering inklusive karta över området, med de fastigheter som ska anslutas utmärkta. 

2. Förteckning över samtliga byggnader/användarnoder som ska kopplas in på nätet. 

3. Förteckning över samtliga fastigheter som ska förberedas för inkoppling vid senare tillfälle. 
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