Förfrågningsunderlag:

Revision 1.2 2016-08-15

UPPHANDLING AV FÖRSÄLJNING AV FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att inkomma med en offert
gällande försäljning av föreningens bredbandsnät. Detta underlag och offerten kommer att vara en
del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör.

1 ALLMÄNT
1.1 BESTÄLLARE
Ullälva Fiber ekonomisk förening, 769630-2343
c/o Johan Sörliden
Ullälva 7, 585 63 Linghem
070-603 99 96
ullalvafiber@sorliden.se

1.2 KONTAKTPERSON
Johan Sörliden
Ullälva 7, 585 63 Linghem
070-603 99 96
ullalvafiber@sorliden.se

1.3 INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR
Intresse för denna anbudsförfrågan anmäls via e-post: ullalvafiber@sorliden.se Eventuella frågor angående denna anbudsförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga inkomna frågeställningar
och svar skickas till alla som via e-post anmält sitt intresse för upphandlingen.
Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än 2016-09-09 kommer inte att besvaras.

1.4 ANBUDSLÄMNANDE
Skriftligt anbud i ett original, ska vara Ullälva Fiber ekonomisk förening, 769630-2343. Att: Ullälva
Fiber ekonomisk förening, c/o Johan Sörliden, Ullälva 7, 585 63 Linghem tillhanda, i ett slutet kuvert,
märkt ”Anbud försäljning av fibernät”, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Inlämnat anbud ska redovisa efterfrågade produkter och beskriva tjänsterna samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur.

1.5 SISTA ANBUDSDAG
2016-09-12

1.6 ANBUDETS GILTIGHET
Anbudet ska vara giltigt 3 månader, från sista anbudsdag.

1.7 KALENDARIUM
Annonsering

2016-08-15

Sista dag för att ställa frågor

2016-09-09

Sista dag för att lämna anbud

2016-09-12

1.8 SPRÅK
Anbudet ska i sin helhet vara avfattat på svenska språket.

1.9 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING
Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.

2 BAKGRUND, OMFATTNING OCH VILLKOR
2.1 BAKGRUND
I Linköpings kommuns norra del har Ullälva Fiber ekonomisk förening, 769630-2343 bildats och har
byggt ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område. Föreningen önskar nu få in anbud på försäljning av detta
bredbandsnät.
Området berör fastigheter i närområdet av gamla E4an, väg 796, mellan Törnevalla kyrka och Gistad
vid vägen som leder från väg 796 till Herrbeta via Ullälva by. Se bilaga 1. Totalt finns 18 permanentboende fastigheter varav 17 har anslutit sig till fibernätet. Den 18e fastigheten har en brunn mindre än
10 meter från tomtgräns.
Det passiva fibernätet är dimensionerat för 100 procent av anslutna och ännu inte anslutna fastigheter.
Ytterligare information om Föreningen och området finns på Föreningens hemsida.
http://fiber.sorliden.se
Ullälva Fiber ekonomisk förening benämns nedan ”Föreningen”.

2.2 ANBUDETS OMFATTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Upphandlingen omfattar försäljning av Föreningens kanalisation och fiber samt alla därtill hörande
avtal och dokument. Fibernätet är anslutet till Utsikts nät vid överlämningspunkt, se bilaga 1 och 2.
För mer information om Utsikt se http://www.utsikt.se
Föreningen har upphandlat kommunikationsoperatör och valt Utsikt som leverantör. Kommunikationsoperatören har driftsatt nätet. Föreningens medlemmar använder fibernätet sedan 2016-06-29.
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Anbudsgivaren måste beakta de regler och begränsningar som Länsstyrelse/Jordbruksverk har på fibernätet, i och med att Europeiska jordbruksfonden via Jordbruksverket och Länsstyrelsen är med och
finansierar nätet. Detta ansvar, begränsningar och regler måste övertas av anbudsgivaren. För mer
information angående detta läs på Jordbruksverkets hemsida ”Villkor för bredbandsstödet”, följande
länk går till den sidan, http://fiber.sorliden.se/jb_villkor.html
De viktigaste punkterna (men inte de enda) tagna från Jordbruksverkets hemsida, i samband med en
försäljning av nätet är följande:


Nätet får inte ändras fysiskt.



Den nya ägaren får inte stänga ner nätet, abonnenterna ska kunna fortsätta beställa tjänster
via bredbandsnätet.



Det får inte uppstå någon felaktig förmån till följd av ägarbytet.



Föreningen har konkurrensutsatt försäljningen.

Nätets fysiska utformning beskrivs i bilaga 1 och 2. Föreningen har markägaravtal med alla berörda
markägare. Nätet är registrerat hos ledningskollen.se.

2.3 FÖRENINGENS ÅTAGANDEN
1. Tillhandahålla all dokumentation, kartor och avtal som rör nätet.

3 PRIS, TID FÖR ÖVERTAGANDE M.M.
3.1 PRIS
Anbudsgivaren ska redovisa ett totalt pris för nätet.

3.2 TID FÖR ÖVERTAGANDE
Föreningen kommer överens med anbudsgivaren om en lämplig tidpunkt.

3.3 KOSTNADSÄNDRING
Avtalade priser är fasta under hela projektets gång.

3.4 BETALNINGSPLAN
Betalning sker efter överenskommelse mellan parterna.

4 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN
4.1 SKA-KRAV
Följande ska-krav ska uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser:
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1. Anbudsgivaren ska följa instruktioner som föreningen fått från kommun och länsstyrelse vid
samråd med dessa.
2. Anbudsgivaren ska visa en plan för underhåll och servicefönster av nätet.
3. Anbudsgivaren ska visa siffror på tillgänglighet i sitt befintliga nät.

4.2 UTVÄRDERADE KRAV
Anbudsgivaren ska redogöra för företagets erfarenhet och kapacitet samt kompetens för drift av
fibernät. Denna erfarenhet, kapacitet och kompetens kommer att utvärderas.
Anbudsgivaren bör visa på tidigare samarbete med Utsikt som kommunikationsoperatör i
anbudsgivarens nät. Denna erfarenhet kommer att utvärderas.

4.3 REFERENSER
Erfarenhet bör visas genom en förteckning över inköpta nät, gärna från byalag i föreningens närhet.
Denna erfarenhet kommer att utvärderas.
Förteckningen ska innehålla följande information:


Byalag, namn och adress



Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon



Nätets storlek

4.4 ALLMÄNNA KRAV
Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för
sociala avgifter och skatter.
Anbudsgivaren ska i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga:
1. Anbudspris enligt punkt 3.1.
2. Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av
villkoren inte accepteras ska anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor.
3. Uppgift om att anbudet är giltigt 3 månader från sista anbudsdag 2016-09-12.
4. Referenser i enlighet med punkt 4.3.
5. Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur.

4.5 UTESLUTNINGSGRUNDER
En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne;
1. Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
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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 UTVÄRDERING AV ANBUD
Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga ska-krav kommer Föreningen
utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och viktning.
.Nr

Kriterier

Viktning

Leverantörs poäng Totalsumma
inom
område inom
område
Exempel
Exempel

1

Högsta pris för nätet.

40 %

5

2

2

Referens på tidigare nätköp.

20 %

2

0,4

3

Tidigare samarbete med Utsikt

20 %

4

0,8

4

Leverantörens erfarenhet, kapacitet och 20 %
kompetens.

4

0,8

Totalsumma

100%

4,0
Högst
vinner

värde

Nedan presenteras ett exempel på hur utvärdering av anbudet kan genomföras. Anbudet utvärderas
utifrån kriterium nr 1 samt kriterierna nr 2-4. Kriterierna nr 2-4 åsätts en poäng från 1-5 där 5 poäng
mycket väl uppfyller Föreningens krav och 1 poäng tilldelas om anbudet har väsentliga brister i förhållande till Föreningens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 2-4 multipliceras med viktningen för
varje kriterium och ger en viktad poäng.
Beträffande kriterium nr 1 ”Högsta pris för nätet” gäller särskilt följande. Det anbud som anger det
högsta priset för nätet kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med lägre pris erhåller poäng i direkt proportion till det högsta priset enligt följande formel: lägre pris / högst pris x 5 poäng. Poängsumman
kommer härefter att viktas till 40 procent.
Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 100 000 kr, vilket är det högsta av de lämnade anbuden.
Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset 80 000
kr tilldelas 4 poäng (80 000 / 100 000 x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,40) erhåller sistnämnde
anbudsgivare 1,6 poäng för kriteriet ” Högsta pris för nätet”.
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Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer att
anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Föreningen. Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som lämnat högsta pris för genomförande
leverera till Föreningen.
Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte.

5.1 KONTRAKTSTILLDELNING
Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas
sedan med vald leverantör inom 30 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej.

6 BILAGOR
1. Översiktskarta för Föreningens geografiska område med markerade medlemsfastigheter och
brunnar numrerade 1-4.
2. Lista med anslutna fastigheter, brunnar, slangar och grävda längder.
3. Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling.
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Bilaga 1: Översiktskarta för Föreningens geografiska område med markerade
medlemsfastigheter och brunnar numrerade 1-4. Brunn nummer 1 är överlämningspunkten.
Denna karta kan också nås i interaktiv form via http://fiber.sorliden.se/kartor/karta.php
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Bilaga 2: Lista med anslutna fastigheter, brunnar, slangar och grävda längder.

Brunnarnas nummer hänvisar till kartan i bilaga 1. Brunn nummer 1 är överlämningspunkten mellan
föreningens nät och Utsikts nät.
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Bilaga 3: Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling
Följande upphandlingsrättsliga grundprinciper gäller när offentligt stöd används. Bestämmelserna
i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa:
1. Icke-diskrimineringsprincipen
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera
leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap,
etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får
inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller
även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att
några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare
från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna
kommunen.
2. Likabehandlingsprincipen
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma
förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma
information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får
exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler
och tidsfrister ska gälla alla.
3. Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en
upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som
den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är
nödvändigt för den aktuella upphandlingen.
4. Principen om öppenhet/transparens
Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska
präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får
inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer
som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna
ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga
klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.
5. Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har
utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga
EU/EES-länder.
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