FÖRFRÅGAN RAMAVTAL KONFERENS

1. Allmänt

IDC West Sweden AB inbjuder, genom projektet ”Kompetensnavet”, konferensanläggningar att
lämna offert för ett ramavtal gällande heldagskonferenser. Kompetensnavet finansieras av
Europeiska Socialfonden (ESF) och är ett treårigt projekt.
Denna upphandling avser:
 Heldagskonferenser i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad.
Avtalsperiod:
 2016-11-15 – 2018-09-30.
2. Uppdraget

Ramavtalet täcker närmast konferenser i november och december 2016 men flera
heldagskonferenser utspridda fram till september 2018 kommer att bli aktuella.
De första konferenserna kommer att ske följande datum:
Datum
161115
161116
161124
161206
161207
161208

Plats
Skaraborg
Fyrbodal
Sjuhärad
Skaraborg
Fyrbodal
Sjuhärad

Antal deltagare
Ca 40
Ca 40
Ca 40
Ca 30
Ca 30
Ca 30

Ange vilka tillfällen som är möjliga inom respektive region samt angivet datum eller om endast
senare uppdrag inom ramavtalets period är möjlig.
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Vi efterfrågar en heldagslösning med:


Plats för minst 60 deltagare (gäller ej under 2016, se antal deltagare sid 1).



Konferensrum med tillhörande teknisk lösning. Det behöver finnas bildkanon samt trådlösa
mikrofoner.



Sittning i ö-form.



Önskvärt är tillgång till separata grupprum



Förtäring:
o Kaffe och fralla – förmiddag
o Lunch
o Kaffe och frukt – eftermiddag



Tillgång till lokaler från klockan 07:30-16:30.

Kompetensnavet värnar om att alla vi bjuder in till våra aktiviteter har möjlighet att delta på lika
villkor. Detta innebär att vi har höga krav på tillgänglighet. Vi behöver försäkra oss om att den
konferensanläggning vi förlägger vår aktivitet till är anpassad till funktionsvariationer.
Det är ett krav från vår sida att anläggningen har:





Hörselteknisk utrustning
God framkomlighet
Möjlighet till specialkost
Tillgänglighet för rullstolsburna

5. Offerten





Alla priser anges exkl. moms
Ange tydligt vilka krav och önskemål ni uppfyller samt om/vilka tillfällen som är möjliga i
november och december.
Offerten för ramavtalet ska vara inkommen till IDC snarast möjligt, dock senast 161019.

6. Utvärderingskriterier





Tillgänglighet
Kostnad
Helhetslösning för konferens

Utvärderingen av kriterier kommer att ske utan inbördes ordning.
7. Beslut

Tilldelningsbeslutet mailas till alla offertgivare när beslut tagits. Offertgivare ska därför ange en
mailadress.
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8. Avtal och avrop



Upphandlingen syftar till att ingå ramavtal med en eller flera leverantörer. Avrop kommer att
baseras på IDCs behov av tjänsten.



Utvärdering sker efter varje konferenstillfälle. IDC förbehåller sig rätten att bryta avtal om
uppdrag inte sker enligt överenskommelse eller om utvärdering visar sig vara undermålig.

9. Fakturering

Ersättning för fakturerings- eller expeditionsavgifter utgår ej. Betalning sker per 30 dagar netto efter
fakturans ankomstdatum. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
10. Kontaktuppgifter

IDC West Sweden AB
Box 133
541 23 Skövde
Cecilia Karlsson, Upphandlingskoordinator
Tfn: 0500-50 25 06
E-post: cecilia.karlsson@idcab.se

3

