BILAGA 2

Förfrågningsunderlag
Anbudsformulär
För drift- och transportentreprenad

ÅVC Östberga
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BILAGA 2

ÅVC Bromma
Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i
förfrågningsunderlaget Utvärderingsmall ska kunna bedömas vara uppfyllda.

1. Allmänna uppgifter om anbudsgivaren
Anbudsgivande företag/organisation:
Organisationsnummer:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer (växel):
Kontaktperson för anbudet:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:
E-post:
Ombud under avtalstiden:
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2. Underlag för prövning av kraven på anbudsgivaren
(kvalificering)
1.1 Bevis för att uteslutningsgrunder ej föreligger
Sanningsförsäkran
Genom undertecknande av detta formulär intygas att omständigheterna i bilaga 4
1.1uteslutningsgrunder inte föreligger. Behörig firmatecknare eller annan behörig
person undertecknar anbudsformuläret.
1.2 Bevis på att krav på registrering och seriositet uppfylls

Bevis
Bilaga
2

Bevis
Bilaga

Registreringsbevis från Bolagsverket för svenska anbudsgivare och samtliga svenska
underentreprenörer, tas fram av beställaren och behöver inte bifogas anbudet.
För utländsk anbudsgivare och utländsk underentreprenör ska bifoga kopia på
dokument för registrering i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande
register från behörig myndighet i det land där företaget är etablerat.

2

Dokument innehållande uppgifter motsvarande Skatteverkets blankett SKV 4820 för
utländska anbudsgivare.

2

1.3 Bevis på att krav på ekonomisk ställning uppfylls

Bevis
Bilaga

Kopia av den senast fastställda årsredovisningen inklusive den undertecknade
revisionsberättelsen för det egna företaget, tas fram av beställaren och behöver inte
bifogas anbudet.
Utländsk anbudsgivare och utländsk underentreprenör ska bifoga kopia av den senast
fastställda årsredovisningen inklusive den undertecknade revisionsberättelsen för det
egna företaget från behörig myndighet i det land där företaget är etablerat.

2
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1.4 Bevis på att krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet uppfylls
Anbudet ska innehålla beskrivning av uppdragets genomförande.
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Bevis
Bilaga
2

Beskrivningen ska redovisa hur anbudsgivarens tänker organisera uppdraget
funktionellt sett till förfrågningsunderlagets ställda krav.
Beskriva uppdragets bemanning, drift och skötsel, rutiner för att organisera
utsortering, samordningen av transporter, anskaffning av utrustning, mottagning av
besökare, utförande i att organisera återbruk samt rapportering till beställaren ska
framgå i uppdragsbeskrivning och vara utformade enligt förfrågningsunderlagets
ställda krav och avtalsvillkor.
Redovisningen ska ingå som en del i eller bifogat till anbudsformulär bilaga 2.
Referensuppgifter till ett transport uppdrag som anbudsgivarens ledning slutfört
under de tre senaste åren som till sitt ekonomiska värde uppgår till minst 5 miljoner
kronor samt till sin art, innehåll och motsvarar ställda kvalificeringskrav.
Uppdraget ska redovisas till anbudet i bilaga 20. Samtliga uppgifter i
referensblanketten ska vara ifyllda och referenspersoner skall vara vidtalade.

20

CV

CV skall redovisa att sökande uppfyller ställda krav enligt
förfrågningsunderlaget.
Referensuppgifter från ett driftuppdrag som anbudsgivarens ledning slutfört under de
tre senaste åren som till sitt ekonomiska värde uppgår till minst 5 miljoner kronor
samt till sin art, innehåll och omfattning motsvarar ställda kvalificeringskrav.
Uppdraget ska redovisas till anbudet i bilaga 21. Samtliga uppgifter i
referensblanketten ska vara ifyllda och referenspersoner skall vara vidtalade.
CV skall redovisa att sökande uppfyller ställda krav enligt förfrågningsunderlaget.
Referensuppgifter samt CV för operativt som anbudsgivaren avser att nyttja för att
samordna transportuppdrag vid genomförandet av entreprenaden.
Uppdraget ska redovisas till anbudet i bilaga22. Samtliga uppgifter i
referensblanketten ska vara ifyllda och referenspersoner skall vara vidtalade.
CV skall redovisa att sökande uppfyller ställda krav enligt förfrågningsunderlaget.
Referensuppgifter samt CV för operativt som anbudsgivaren avser att nyttja för drift
av entreprenaden.
Uppdraget ska redovisas till anbudet i bilaga23. Samtliga uppgifter i
referensblanketten ska vara ifyllda och referenspersoner skall vara vidtalade.

21

CV
22

CV
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1.5 Bevis på att krav på kvalitets- och miljöledningsarbete uppfylls

Bevis
Bilaga

Kvalitetsarbete
Kopia på certifikat kvalitetsledningssystem (giltigt för anbudsgivaren) eller
beskrivning av det systematiska kvalitetsarbete som anbudsgivaren tillämpar.
Miljöledningsarbete
Kopia på certifikat miljöledningssystem (giltigt för anbudsgivaren) eller en
beskrivning av det systematiska miljöarbete som anbudsgivaren tillämpar.

1.6 Bevis på att drivmedelskriterier vid transporter uppfylls

8

9

Bevis
Bilaga

Samtliga ordinarie tunga last fordon för containertransport som används inom
uppdraget uppfyller minikravet Euro 5 från avtalsstart.
Ja

3. Bevis på att kraven på uppdraget uppfylls
Anbudsgivaren ska bekräfta att kraven på entreprenaden uppfylls genom att
firmatecknare eller annan behörig person undertecknar anbudsformuläret

4. Underlag för utvärdering
Till anbudsformuläret bifogas:
Bilaga
Pris för drift /månad för drift, utrustning
samt transportkostnader som inte täcks av
transportersättningen.
Kompletterande à-prislista/ månad
Summa utvärdringspris

Summa prissatt

2

kr

3

kr

1.6 Bevis på att drivmedelskriterier vid transporter uppfylls

Bevis
Bilaga

Entreprenör försäkrar att senast sex månader ordinarie fordon för
containertransport inom uppdraget drivas av förnyelsebart bränsle:
Ja
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Redogörelse avseende fordon som kommer att användas i uppdraget.

Undertecknad anbudsgivare åtar sig att utföra drift av ÅVC Östberga enligt samtliga villkor
i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor, avtalsvillkoren och eventuella
förtydliganden och kompletteringar. Anbudet är giltigt till och med 2014-11-30.
Detta godkänns genom behörig företrädares underskrift. Samtliga villkor i detta
förfrågningsunderlag inklusive avtalsvillkoren och eventuella kompletterande föreskrifter
som publicerats i enlighet med vad som anges godkänns genom behörig företrädares
underskrift.
Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerat arbete enligt publicerat förfrågningsunderlag.

__
Ort

__________________________

_
___________________
Datum

_________________________________
Firmatecknare eller annan behörig person
__
_______________________________
Namnförtydligande
Behörighet framgår av registreringsbevis eller motsvarande
eller
Behörighet framgår ej av registreringsbevis, annan handling som bevisar
behörigheten bifogas

Ja

Ja

