ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN
UPPHANDLINGSOBJEKT
Denna upphandling avser:
 Föreläsning/utbildning gällande ”Rätt rekrytering”.
 Uppdragets genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.
Programträffen ”Rätt rekrytering” kommer att hållas vid flera tillfällen under avtalsperioden. Första
tillfällena hålls i februari. Ange om leverans är möjlig nedanstående datum eller om endast senare
uppdrag inom ramavtalets period är möjlig.
De första föreläsningarna kommer att ske följande datum:
- 7 februari 2016 - Sjuhärad
- 16 februari 2016 – Fyrbodal
- 21 februari 2016 – Skaraborg

UPPHANDLINGEN GÖRS I FÖLJANDE STEG:
1.
2.
3.

Inbjudan att lämna anbud.
Anbudet bedöms
prövning av obligatoriska krav
utvärdering av anbudsgivarens eventuella egna förslag på upplägg
Av de leverantörer som kvalificerat sig kommer vi att välja den/de leverantörer som vi anser
lämplig/lämpliga och bjuda in till förhandling.
4. Beslut om vilken/vilka leverantörer som erbjuds avtal.
Utvärderingen sker med utgångspunkt i kvalitet, innehåll och ekonomiska förutsättningar.

AVTALSFORM
Upphandlingen syftar till att ingå ramavtal med en eller flera leverantörer. Avrop kommer att baseras
på beställarens behov av tjänsten.
Ramavtal tecknas med antagen/antagna leverantörer.
Utvärdering sker efter utbildningstillfälle. Uppdragsgivare förbehåller sig rätten att bryta avtal om
uppdrag inte sker enligt kravspecifikation eller om utvärdering visar sig vara undermålig.

AVROP FRÅN AVTAL
Avrop från avtalet skall kunna göras av IDC West Sweden AB.

GRUNDLÄGGANDE KRAV






Anbudsgivaren skall ha uppfyllt/uppfyller i Sverige lagenligt ställda krav avseende sina
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Anbudet skall innehålla en beskrivning av företaget som innehåller:
- Ekonomiska förutsättningar.
- Kompetens inom området.
- Beskrivning av organisationen och dess resurser.
I de fall anbudsgivare och levererande/utförande part inte är samma juridiska person skall
ansökan även innehålla en beskrivning av det levererande/utförande företaget.
Anbudsgivaren skall ha gällande ansvarsförsäkring avseende sak- och/eller personskada.

ANBUDETS FORM OCH INNEHÅLL






Anbudsgivaren skall utförligt beskriva hur efterfrågad tjänst kan utföras i enlighet med givna
förutsättningar i kravspecifikationen.
Anbudet skall redovisa samtliga efterfrågade uppgifter och ställda skallkrav. Önskvärt i
bifogat svarsunderlag.
Anbudet skall vara skriftligt och skrivet på svenska samt vara undertecknat av behörig
företrädare hos anbudsgivaren.
IDC West Sweden AB friskriver sig från anbudsgivarens alla ersättningsanspråk som har sitt
ursprung i nedlagt arbete vid anbudsgivningen.

AVBRYTANDE AV UPPHANDLINGEN
IDC West Sweden AB kan avbryta upphandlingen om




Om inkomna anbud inte erbjuder det som efterfrågas
Om inkomna anbud är ofullständiga
Om inga anbud inkommer

Vid avbrytande av upphandlingen kommer samtliga berörda leverantörer att informeras.

ÖVRIGT


Anbudsgivare skall vara införstådd med och acceptera hela anbudsinbjudan med eventuella
tillhörande bilagor.

