Förfrågningsunderlag
Värmskog fiber

2011-11-17

Sammanfattning

Detta dokument är ett förfrågningsunderlag för en offentlig upphandling. Upphandlingen kommer att
genomföras enligt det upphandlingsförfarande som i LOU benämns konkurrenspräglad dialog. Detta
medför att leverantörer inte förväntas lämna anbud direkt utan först ansöka om att delta i dialog. I
dialogen diskuteras sedan lämpliga lösningar och först därefter lämnas bindande anbud.
Kapitel 2 i detta dokument ger en översiktlig beskrivning av stegen i en konkurrenspräglad dialog. För
ytterligare information rekommenderar vi Kammarkollegiets web-sida www.upphandlingsstod.se

Ansökan att delta i dialog skall lämnas i förslutet omslag märkt ”anbud fibernät” till:
Xmentor
Att: Anders Gräsberg
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Frågor angående upphandlingen ställs till: anders.grasberg@xmentor.se

Preliminär tidplan för kommande aktiviteter:
· inbjudan att delta i dialog skickas ut 20 december.
· Dialogen genomförs v52 och v1.
· Utvalda anbudsgivare lämnar anbud på sin lösning 20 januari.

Yterligare information om föreningen och området finns på http://varmskogfiber.se/
Frågor angående föreningen i övrigt ställs till ordförande Dag Hallén sundetvarmskog@gmail.com
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1 Allmän orientering
1.1

Projektidé

Värmskogs innevånare vill tillsammans utföra ett bredbandsprojekt där alla
fastighetsägare i området erbjuds möjlighet att bli medlemmar i föreningen
”Värmskogs Fibernät Ek förening” och därmed en eller flera anslutningar till fibernät.
Projektet består av en del för kanalisationen som det söks
kanalisationsstöd för och en del för fibersättningen som det söks stöd för inom
landsbygdsprogrammet.

1.2

Bakgrund

I Värmskog som ligger i Grums kommun ca 2 mil väster om tätorten finns ca 620
fastboende innevånare. Området Värmskogs församling sträcker sig från Ånäs i
öster förbi Degerbyn och över Värmeln till i väster Strand, Vegerbol och norrut
Rombotten och Norra Gärdsjön. Sammanlagt räknar vi till ungefär 370 hushåll men
antalet fastigheter är 680 vilket innebär att det är ett stort antal sommargäster som har bostäder i
området. Området gränsar till tre kommuner, Säffle i syd, Arvika
västerut och Kils kommun i nordöstlig riktning och är ca 10 000 ha.

1.3

Betydelse av bredband

Som många småorter på landsbygden dras man med problem vad gäller kommunikationer till
yttervärlden. Kollektivtrafik finns i begränsad omfattning till Arvika men inte alls österut mot Grums.
Kopparkabel för telefoni finns än så länge tillgängligt men risken är överhängande för att underhållet
av detta kommer att bli undermåligt framöver likt andra områden i Värmland. Bredband via
kopparkabel (ADSL) finns endast i den västra delen av Värmskog. Den östra delen (öster om sundet i
Värmeln) saknar idag helt fast bredbandsuppkoppling och det finns inga planer på att bygga ut detta
nät hos befintliga marknadsaktörer. Mobilt bredband i form av 3G finns tillgängligt inom ett begränsat
område. En marknadsanalys är gjord i den lokala förstudie som Leader Närheten slutfört under 2010.
Den pekar bl.a. på att många anser att ett utbyggt bredband i mycket hög grad påverkar möjligheterna
att leva och bo på landsbygden.
Värmskogs innevånare har en stark framtidstro vilket märks på engagemanget i bygdegård och skola.
Bygdens utveckling hänger dock mycket på hur befolkningsstatistiken förändras. Ett stort hot är att
orten utarmas på framför allt barnfamiljer pga. svårigheten att kommunicera med yttervärlden och
förflytta sig på ett långsiktigt hållbart sätt. Infrastruktur för resande och kommunikation har därför
framförts som en av de viktigaste faktorerna när bygden deltog i ”Hela Sverige skall leva” projektet
under hösten 2010. Därför har nu en ekonomisk förening bildats för att ta till vara delar av dessa
intressen. Föreningen bildades under november 2010 och ett antal informationsmöten har hållits i
samarbete med Fiber till byn projektet från Leader Närheten där vi har fått mycket bra stöd och hjälp.
Även Säffle Fibernät har varit behjälpliga med information och tips. Stadgar till föreningen har
hämtats från exempel från andra liknande föreningar. Arbetet med att informera innevånarna på ett
aktivt och nära sätt har nu startat och 15 kontaktpersoner har utsetts att arbeta lokalt med detta i
byarna.

1.4

Syfte med upphandlingen

Målet med detta projekt är att alla fastighetsägare inom området ska få möjlighet att bli medlemmar
och att under 2012 ansluta sig till ett öppet fibernät till en kostnad understigande 26 000 kronor,
exklusive bidrag. Det skall finnas ett rikt utbud av tjänster av telefoni, TV och Internet som
abonnenten kan välja mellan. På lång sikt skall detta medverka till att stärka konkurrensen för
landsbygdsboendet och därmed öppna för att fler kan bo och verka i Värmskog.
Ambitionen är att minst 340 fastigheter ansluter sig till nätet redan i start även om föreningen baserad
sina exempel på nätlösningar på cirka 400 anslutningar.

1.5

Förutsättning för upphandlingen

Upphandlingen genomförs under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls samt att kostnaden
inte överstiger tillgängliga medel.

2 Upphandlingens genomförande
Upphandlingen genomförs som en offentlig upphandling men offentlighetsprincipen är inte tillämplig.
Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog kommer att användas. Förfarandet beskrivs
översiktligt nedan.

2.1

Beskrivning av upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog

2.1.1

Annons

Upphandlingen enligt förfarandet konkurrenspräglad dialog skall annonseras. Denna upphandling har
annonserats i e-avrops databas.
2.1.1.1

Beskrivande dokument

Som komplement till annons kan det finnas ett beskrivande dokument. Detta dokument utgör
beskrivande dokument i denna upphandling.
2.1.1.2

Ansökan att delta i dialog

Leverantör som önskar delta i upphandlingen ansöker om att delta i dialog. Detta dokument beskriver
vilka krav som ställs på ansökan. Detta är det första steget i processen där leverantör förväntas göra en
aktiv handling, ansöka om att delta i dialog. Anbud lämnas först efter avslutad dialog.

2.1.2

Urval av sökande till att delta i dialog

Föreningen gör ett urval baserat på skall-krav och utvärderingskriterier som redovisas i detta
dokument.

2.1.2.1

Antal som bjuds in till dialog

Föreningen avser att bjuda in tre leverantörer till dialog.

2.1.3

Inbjudan till dialog

Inbjudan till dialog skall skickas skriftligen till samtliga utvalda leverantörer vid ett och samma
tillfälle. Föreningen kommer att skicka ut inbjudan via epost.

2.1.4

Dialogen

Syftet med dialogen är att identifiera och definiera hur föreningens behov bäst kan uppfyllas. Dialogen
skall resultera i en eller flera lösningar som dels uppfyller föreningens behov och dels kan utgöra
grunden för de anbud som respektive leverantör bjuds att lämna in.
Under dialogen får alla aspekter av kontraktet diskuteras, ekonomiska, tekniska och juridiska. Dock
får inte väsentliga förutsättningar som angivits i beskrivande dokument eller annons ändras eftersom
en sådan ändring strider mot principerna om öppenhet och likabehandling.
Dialogen kan alltså resultera i olika lösningar som leder till anbud med olika innehåll, dock med den
gemensamma nämnaren att de löser samma grundläggande behov.
Föreningen avser att bifoga ett schema över planerade dialogtider vid inbjudan till dialog. Preliminärt
kommer dialogen att genomföras under vecka 52 2011 och v1 2012.
Under dialogen skall även grunderna för en gemensam projektkalkyl skapas.
Under dialogen, liksom under resten av upphandlingen råder anbudssekretess.
2.1.5

Avsluta dialog

Dialogen avslutas när det finns en eller flera lösningar som uppfyller föreningens behov och som
bedöms kunna ligga till grund för anbud.

2.1.6

Lämna slutgiltigt anbud

När dialogen avslutats skickar föreningen en inbjudan att lämna slutgiltigt anbud i enlighet med den
lösning som arbetats fram under dialogen.
Det slutgiltiga anbudet förväntas innehålla en beskrivning av den lösning som diskuterats fram i
dialogen, relevanta tim- och styckepriser samt anbudsgivarens marginalkrav.
Det är alltså först i detta steg som ett bindande anbud lämnas.

2.1.7

Anbudsutvärdering

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall antas, alltså inte nödvändigtvis det lägsta priset.
Anbudet kommer att utvärderas med tanke på att ge en för anslutna fastighetsägare god totalekonomi.
Olika kommersiella villkor, finansieringsformer, ägandeformer, grad av eget arbete för föreningen och
tillkommande kostnader är sådant som kommer att utvärderas.
2.1.7.1

Kontraktstilldelning

Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som ansökt om att delta i dialog. Kontrakt tecknas
sedan med vald leverantör när avtalsspärr enligt LOU passerat, (10 dagar).

3 Krav för deltagande i dialog
Ansökan att delta i dialog skall innehålla grundläggande beskrivning av leverantörens ställning och
förmåga enligt nedan.

3.1

Företagspresentation

Anbudsgivaren ska ha en sådan finansiell ställning att entreprenaden kan genomföras utan hinder.
Föreningen kan komma att begära kompletterande upplysningar, inklusive uppgift från
kreditupplysningsföretag vid tveksamhet. Anbudsgivare med låg kreditvärdighet kan komma att
uteslutas om inte anbudsgivaren kan lämna en godtagbar förklaring eller ekonomisk garanti i form av
bankgaranti eller moderbolagsgaranti.
Anbudsgivare skall i ansökan att delta i dialog redovisa en enkel företagspresentation inklusive
nyckeltal och information om ägarstruktur.

3.2

Bevis om betalda skatter och avgifter

Ansökan att delta i dialog skall innehålla uppgifter som styrker att anbudsgivaren är:
1.
Registrerad i aktiebolags-, handel- eller föreningsregistret.
2.
Registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär
A-skatt och arbetsgivaravgifter.
3.
Fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter.
Ovanstående uppgifter styrks lämpligen med kopia av registreringsbevis från Bolagsverket samt ifylld
blankett SKV4820.
SKV4820 får vara högst tre månader gammal räknat från sista anbudsdag.

3.3

Kompetens och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha kompetens och kapacitet att genomföra uppdraget på ett fackmannamässigt
sätt. Anbudsgivaren skall i ansökan att delta i dialog ange kontaktuppgifter till minst tre referenser för
liknande uppdrag som genomförts av anbudsgivaren.
Med liknande uppdrag avses uppdrag som innefattar kanalisationsförläggning och fiberarbeten.
Samtliga referensprojekt måste inte innefatta både kanalisation och fiberarbete. Minst ett av
referensprojekten skall innefatta arbeten i privatbostäder, exempelvis inkoppling av fiber.
I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer i väsentlig omfattning kan referenser
avse underentreprenörs arbete i relevanta delar.

3.4

Möjlighet att snabbt åtgärda akuta garantifel

Anbudsgivaren skall i ansökan att delta i dialog redogöra för sina möjligheter att snabbt åtgärda akuta
fel under garantitiden. Med akuta fel avses sådana fel som orsakar avbrott eller allvarlig störning för
en eller flera anslutningar i nätet. Även fel som innebär fara för allmänheten betraktas som allvarliga,
exempelvis sättningar i gångstråk eller vägbanor. Redogörelsen skall innehålla inställelsetid för att
åtgärda ett akut fel.

3.5

Preliminära priser

Leverantör skall i ansökan att delta i dialog ange preliminära priser för positioner i bifogad
Excel-fil ”Preliminära priser”. I Excel-filen framgår också den mängdning som kommer att användas
för utvärdering.
(Huvudsyftet med detta krav är att ha ett underlag när dialogen startar. Föreningen är väl
medveten om att priser kan komma att ändras eftersom de är beroende av den lösning som
diskuteras fram i dialogen)

4 Ansökan att delta i dialog
·
·
·
·

Lämnas senast 15 december
Skall vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören
Skall innehålla kontaktuppgifter till kontaktperson
Skall innehålla bevis om uppfyllande av krav för deltagande i dialog

5 Urval av sökande att delta i dialog
5.1

Skall-krav som måste uppfyllas

Ansökan att delta i dialog kommer att utvärderas i två steg, i det första steget kontrolleras att anbud
uppfyller samtliga ställda Skall-krav.
Ansökan som inte uppfyller samtliga Skall-krav kommer att förkastas.

5.2

Utvärderingskriterier

Föreningen avser att bjuda in maximalt tre leverantörer till dialog urvalet av vilka leverantörer som
kommer att bjudas in görs i det andra utvärderingssteget. Utvärderingen sker genom poängbedömning
av kriterier viktade enligt nedan:

5.2.1

Kompetens, samarbetsförmåga och kapacitet

Leverantörens kompetens och kapacitet värderas baserat på företagspresentation och referensprojekt.
Om föreningen finner det lämpligt tas kontakt med angivna kontaktpersoner för referensprojekten.
Maximal poäng är 5 och ges till leverantör som bedöms ha utmärkt kompetens, förmåga och
samarbetsvilja.
Kriteriets viktning i utvärderingen är 50%.

5.2.2

Möjlighet att snabbt åtgärda akuta garantifel

Leverantör som gör troligt att resurs och vilja finns för att åtgärda akuta garantifel inom ett dygn
erhåller 3 poäng, inom 2 dygn 2 poäng, inom tre dygn 1 poäng.
Kriteriets viktning i utvärderingen är 30%.

5.2.3

Finansiell ställning och ägarförhållanden

Leverantör med riskklass 2 eller lägre, enligt UC eller annat välrenommerat kreditvärderingsinstitut
kan komma att uteslutas om inte leverantören kan lämna en godtagbar förklaring eller garanti för sitt
åtagande.
Riskklass 3 ger 3 poäng, 2 ger 2 poäng och riskklass 1 ger 1 poäng
Kriteriets viktning i utvärderingen är 10%.

5.2.4

Preliminära priser

De preliminära priser och marginalkrav som redovisas i ansökan att delta i dialog kommer under
utvärderingen att multipliceras med mängdning för ”troligt nät”. Lägst sammanräknat preliminärt pris
får 3 poäng, näst lägst 2 och tredje lägst 1 poäng, övriga får 0 poäng.
Viktigt att notera är att dessa priser är preliminära och att de kan komma att justeras i det slutgiltiga
anbudet.
Kriteriets viktning i utvärderingen är 10%.

6 Inbjudan till dialog och dialog
De leverantörer som kvalificerat sig för att delta i dialog meddelas per epost.
Dialogen kommer att genomföras som personliga möten i Karlstad eller Värmskog.
Succesiv uteslutning av lösningar kan ske under dialogen.

7 Utvärderingskriterier för anbud
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som uppfyller följande krav kommer att antas:
· Möjliggör anslutning av alla fastigheter inom området till ett öppet fibernät under 2012.
· Nätet designat och byggt enligt dokumenterad teknisk standard.
Utvärderingen kommer att göras genom att kostnaden för varje ansluten fastighet räknas fram. Olika
finansieringslösningar kommer att jämnställas genom att kostnaden beräknas för en femårsperiod.
Olika betaltillfällen likställs genom att tidiga betalningar belastas med en kalkylränta om 5% per år.
I de fall lösningen innehåller arbetsmoment som skall utföras av föreningen kommer dessa att
värderas liksom om föreningen förväntas tillhandahålla elanslutningar eller utrymmen.
Om kommunikationsoperatör ingår i lösningen eller ska kontrakteras separat kommer också att
värderas.

