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Instruktioner till mall för förnyad 
konkurrensutsättning 

I detta dokument hittar du instruktioner till mallen som du som beställare kan använda när du skriver 
underlaget för er förnyade konkurrensutsättning. Sida 1 innehåller en förklaring av mallens uppbyggnad och 
på sida 2-3 hittar du vägledande exempel på hur du kan skriva i ditt underlag. 

Förklaring av mallens uppbyggnad 

 

Logotypen för den organisation som gör den förnyade 
konkurrensutsättningen. Lägg in logotypen för din 
förvaltning/bolag eller låt Göteborgs Stads logotyp ligga 
kvar. 

 
Ange datumet för den förnyade konkurrensutsättningen.  

Exempel: 2014-02-01. 

 

Ange avtalskategori/avtalsområde som den förnyade 
konkurrensutsättningen avser.  

Ange ditt område/enhet/verksamhet. 

 

Detta är rubriker för den information som ska lämnas. 
Dessa rubriker är standardiserade och ska inte ändras. 

 

Tabellceller med en grå bakgrund innehåller redan 
fastställd text som varken ska tas bort eller ändras.  
Denna information är samma för alla beställare och  
avser fastställd information om ramavtalet eller direkta 
anvisningar. 

 

Text med en grå bakgrundsfärg är hjälptext som visar var 
du ska skriva din text. Ställ musmarkören på texten för att 
börja skriva din egen text. 
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Förklaring av den text som ska läggas till i mallen för underlaget 

Ramavtal Den text som ligger här är fastställd och ska inte ändras. 

Beskrivning av uppdragsgivaren Ange beskrivning av uppdragsgivaren/beställaren. 

Exempel: Beställare är Idrotts- & Föreningsförvaltningen (IOFF). IOFF är en 
kommunal förvaltning som ingår i Göteborgs Stad och bedriver verksamhet vid 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar och idrottsområden. Ytterligare 
information om Idrotts- & Föreningsförvaltningen finns på Göteborgs Stads 
hemsida. 

Beskrivning av uppdraget Ange beskrivningen av uppdraget, dess omfattning och avgränsning. 

Exempel: 

 Vad? 

 Var? 

 När? 

 Hur? 

Uppdragsperiod Beskriv tidsperioden som uppdraget ska genomföras på.  

Exempel: 2013-04-01 - 2014-03-31 

Bilagor Ange vilka bilagor som är bifogade. 

Anbud ska innehålla Ange vad anbudet ska innehålla. 

Bedömning av anbud När ni går ut med inbjudan ska ni välja en eller flera utvärderingskriterier som ni 
bedömer är viktiga för uppdraget. Vilka kriterier som får värderas framgår av 
beställarinstruktionen för det aktuella ramavtalet. 

Vår rekommendation är att endast använda kriteriet pris, eftersom 
utförandekrav, referenser m.m. är utvärderade och tagna i ramavtalet. I 
ramavtalsvillkoren och krav på uppdraget hittar du alla krav som är ställda på 
leverantören. 

Exempel på utvärderingskriterier som kräver viktning och utvärderingsmodell: 

 Leverans- och genomförandetid 

 Miljöegenskaper 

 Driftskostnader 

 Kostnadseffektivitet 

 Kvalitet 

 Estetiska, funktionella och tekniska egenskaper 

 Service och tekniskt stöd 

 Referenser (både externa och interna) 

 Social hänsyn 

Det finns möjlighet för dig som beställare att träffa de leverantörer som lämnat 
anbud under utvärderingen. Detta ska i sådant fall tydligt framgå av din 
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förfrågan. 

Det finns inte möjlighet att lägga till utvärderingskriterier utöver de som anges i 
beställarinstruktionen, däremot kan du välja bort de kriterier som inte är 
aktuella/lämpliga vid ett enskilt uppdrag. 

Ange hur ni kommer att genomföra utvärdering, viktning, poäng, prispåslag etc. 

Sista dag för inlämnande av anbud Ange när anbudssvaret ska vara er tillhanda. Ramavtalsleverantören ska få skälig 
tid på sig att svara. 

Exempel: Anbudet ska vara beställaren tillhanda senast 2013-04-18. 

Anbud ska lämnas in på följande sätt Den text som ligger här är fastställd och ska inte ändras. 

Frågor under anbudstiden Den text som ligger här är fastställd och ska inte ändras. 

Begäran om sekretess Den text som ligger här är fastställd och ska inte ändras. 

Viktigt vid tilldelning: Vid tilldelning är det viktigt att du kontrollerar om 
anbuden ska vara offentliga för alla anbudsgivare. När du gör en förnyad 
konkurrensutsättning i Winst kommer du att få frågan om du vill publicera 
anbud för leverantörer.  

 

Svarar du JA innebär det att de inkomna anbuden skickas till alla leverantörer 
som lämnat anbud i samband med tilldelning. Om du är osäker är 
rekommendationen att alltid välja NEJ. Du har alltid möjlighet att lämna ut 
handlingar på förfrågan i efterhand. 

Du kan alltid kontakta Upphandlingsbolagets kundservice för vägledning. 

 


