
  
 

 

Anbudsinbjudan 
Digitala trygghetslarm - hel larmkedja 

Dnr: INK-15-0002 

1.0 FÖRESKRIFTER 

1.1 UPPHANDLINGEN SAMORDNAS AV: 
Upphandlingen samordnas av: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund  

Dalsland Center  

464 72  Håverud  

1.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHETER: 

- Bengtsfors kommun 

- Dals-Eds kommun 

- Färgelanda kommun 

- Melleruds kommun 

- Åmåls kommun 

- Lysekils kommun 

- Munkedals kommun 

- Sotenäs kommun 

- Trollhättans kommun 
 

1.3 UPPHANDLINGEN 
Dalslandskommunernas kommunalförbund inbjuder till anbudsgivning gällande Digitala 
trygghetslarm - hel larmkedja , enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 

Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling 
(LOU 2007:1091) med ett Öppet förfarande 

Förfrågningsunderlaget är den upphandlande myndighetens underlag för anbudsinfordran. Det 
avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och 
uppdraget. 

2.0 OMFATTNING 
Nio kommuner i Fyrbodal; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Trollhättan, 
Munkedal, Lysekil och Sotenäs upphandlar trygghetslarm, kommunikationssystem, 
larmmottagning och tillbehörslarm med hel trygghetslarmkedja. Vi söker en leverantör som ska 
leverera trygghetslarm till äldre och funktionsnedsatta i ordinärt boende inom Kommunerna. 
Nuvarande antal trygghetslarm är idag drygt 3000 st. se bifogad bilaga. Vi garanterar inga 
volymer utan leverantören ska leverera det behov kommunerna har. Grundprincipen är 
funktionshyra, vilket innebär att det i hyrespriset ingår en rad tjänster.  
Funktionshyra omfattar funktionsduglig larmkedja inkl. tillbehör, kommunikation, logistik, service 
och support. Funktionshyran avslutas samma månad som användaren upphör med tjänsten och 
innevarande månad får faktureras.  

2.1 SYFTE 
Projektet syftar till att höja säkerheten för kommuninvånarnas trygghetslarm genom 

fullföljande av teknikskiftet till en helt igenom digital plattform för trygghetslarm, kommunikation 
och larmmottagning. Säkerhet, tillgänglighet och användbarhet är ledord för de produkter och 
verktyg som efterfrågas. 

2.2 DEFINITIONER 
Trygghetslarm - avser trygghetstelefoner vars larm och röst skickas och tas emot helt digitalt av 
både sändare och larmmottagare 

Trygghetstelefon - avser en apparat som automatiskt kan koppla upp ett larm mot en 
larmmottagning, vid aktivering av larm via antingen knapp på trygghetstelefonen eller 
larmknapp/tillbehör 

Larmkedja - avser hela kedjan från larmknapp, trygghetstelefon, kommunikation och 
larmmottagning till utförare 

Larmknapp - avser en bärbar trådlös knapp som vid knapptryckning aktiverar en 
trygghetstelefon som kopplar upp sig mot en larmmottagning för att larma 

Användare - avser den enskilde i eget boende som använder sig av trygghetslarm 
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Utförare - avser den hemtjänstpersonal, anhörig eller annan utsedd person som rycker ut på 
larmet för att hjälpa användaren 

Kommun - avser de avropande myndigheter 

Funktionsövervakning - avser datapaket som skickas med ett frekvent intervall från 
trygghetstelefonen till larmmottagningen, så att larmmottagningen kan upptäcka störningar i 
kommunikationsvägar eller i funktioner i trygghetslarmet 

2.1 AVTALETS GILTIGHET 
Avtalet är giltigt från 2015-10-01 med möjlighet till två(2) förlängningsoptioner på vardera ett(1) 
år. 

Avtalsstart är olika från kommun till kommun och gäller enligt följande: 

Bengtsfors kommun: 2016-02-16 

Dals-Eds kommun: 2016-02-16 

Färgelanda kommun: 2016-02-16 

Melleruds kommun: 2016-02-16 

Åmåls kommun: 2015-10-01 

Lysekils kommun: 2015-10-01 

Munkedals kommun: 2015-12-01 

Sotenäs kommun: 2015-10-01 

Trollhättans kommun: 2015-10-01 

3.0 ANBUDETS FORM OCH INNEHÅLL 
Anbudet skall vara skriftligt och skrivet på svenska. 

3.1 ANBUDETS FORM 
Avtal kommer att tecknas enligt specificerad avtalsform i så kallat helt anbud. Det betyder att 
vinnande anbud måste kunna leverera allt det som efterfrågas. 

3.2 ALTERNATIVA UTFÖRANDEN 
Alternativa anbud tillåts inte. 

3.3 RESERVATIONER 
Reservationer accepteras inte. 

3.4 ERSÄTTNING TILL ANBUDSGIVARE 
Ersättning till anbudsgivare för nedlagt arbete i samband med anbudsgivning utgår inte. 

3.5 ANBUDSTIDENS UTGÅNG 
Anbudet skall vara upphandlande myndighet tillhanda senast den 2015-05-19 . 

För sent inkomna anbud kommer inte att prövas. 

3.6 ANBUDETS GILTIGHETSTID 
Anbud skall vara giltigt till och med 2015-08-17  

För de fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden av 
anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom 
lagakraftvunnen dom. 

4.0 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

4.1 TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
För att kunna hämta underlaget måste du registrera dig på e-Avrop (https://www-eavrop.com). 
Detta är kostnadsfritt. 

Förfrågningsunderlaget hämtas på www.e-avrop.com 

Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt 
förfrågningsunderlag erhållits. 

5.0 KOMMUNIKATION UNDER ANBUDSTIDEN 
All kommunikation mellan parterna i denna upphandling så som tillhandahållande av 
förfrågningsunderlag, frågor och svar, eventuella förtydliganden och kompletteringar, 

https://www-eavrop.com/
http://www.e-avrop.com/
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tilldelningsbeslut samt tilldelning av kontrakt, sker via www.e-avrop.com.  All kommunikation 
skickas även till er e-post. 

Observera att tillkommande frågor och svar samt kompletteringar är en del av upphandlingen. 

5.1 FÖRTYDLIGANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget oklart eller otydligt i något avseende är det 
viktigt att meddela detta för att undvika missförstånd. Frågan ställs på www.e-avrop.com under 
”frågor & svar”. 

6.0 ANBUDETS LÄMNANDE 
Anbudet skall lämnas elektroniskt via e-Avrop. 

Anbudet lämnar du på samma sida som där du hämtade detta förfrågningsunderlag på 
adressen www.e-avrop.com. 

Du kan men bör inte lämna anbud för tidigt. Sista dag för frågor är 2015-05-09 . Det kan 
således inkomma en fråga till och med detta datum som innebär att vi måste ändra eller 
omformulera våra skallkrav eller vår utvärdering för att förtydliga vårt underlag. 

Om du trots allt lämnat anbud i ett tidigt skede och underlaget förändras så mycket att du vill 
komplettera, ändra eller inkomma med nytt anbud är det möjligt. 
Du kan alltid kontrollera ditt anbud genom att logga in på www.e-avrop.com  och klicka på ”Mina 
anbud” och där ifrån gå vidare till det aktuella anbudet och kontrollera det. Så länge inte sista 
anbudsdag passerat kan du ändra i anbudet hur ofta och hur mycket du vill. Status framgår av 
inlämningssidan. 

När du klickat på knappen ”Skicka” i anbudsinlämningen genereras ett inlämningsbevis som 
sammanställer det du just skickade. På detta inlämningsbevis finns instruktioner för hur du ska 
hantera inlämningsbeviset under rubriken Underskrift. Läs instruktionen noga och säkerställ att 
du följer den. 

6.1 ANBUDSÖPPNING 
Anbudsöppning kommer att ske den 2015-05-20  

Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av 
Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet. 

6.2 AVBRYTANDE AV UPPHANDLING 
Dalslandskommunernas kommunalförbund äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade 
anbud, som uppfyller kraven i kravspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller 
budgeterade medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte 
kan fullföljas. 

7.0 UTVÄRDERING 
Anbuden prövas i tre steg – uteslutning, kvalificering och anbudsutvärdering. 

7.1 UTESLUTNING- OCH KVALIFICERINGSFAS 
1.Uteslutningsfas - kontroll av att anbudsgivaren uppfyller de formella krav som samhället ställer 
på bolagsregistrering, betalning av skatter och avgifter mm och att det inte finns några 
omständigheter som ska eller får medföra uteslutning samt att alla uppgifter och dokument som 
efterfrågats har lämnats. 

Samtliga krav ska vara accepterade. 

2. Kvalificeringsfas – Här prövas att anbudsgivaren är kvalificerad att delta enligt LOU 10 kap 
(Lagen om offentlig upphandling). 

7.2 ANBUDSUTVÄRDERING 
Prövning mot angivna utvärderingskriterier. Här prövas den kvalitet och det pris som anbudet 
erbjuder.  

Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt, kommer att antas. 

7.3 ANBUDSPRESENTATION 
Anbudsgivarna kommer att bjudas in till anbudspresentation. Presentation kommer att ske i 
Uddevalla på Hotell Riverside, måndagen den 25 maj 2015 och vi ber er reservera dagen. 
Inbjudan med tid och lokal skickas efter anbudsöppning onsdag 20 maj 2015. 

Syftet är främst att säkerställa att lämnat anbud har uppfattats och tolkats på ett korrekt sätt 
men också att utvärdera anbuden, se utvärderingsmodell. Komplettering av eller förhandling om 
anbud är inte tillåtet vid presentationen. 

http://www.e-avrop.com/
http://www.e-avrop/
http://www.e-avrop.com/
http://www.e-avrop.com/
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Vid presentationen ska representant för Anbudsgivaren delta. Tidsåtgången per presentation 
uppskattas till ca 1 - 1,5 timme. 

7.4 RÄTTELSE I ANBUDET 
Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller andra uppenbara fel i anbudet, får rättas. 

Beställaren får begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för 
särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

Beställaren får medge att en anbudgivare rättar en uppenbar felskrivning, felräkning eller något 
annat uppenbart fel i anbudet. 

7.5 TILLDELNINGSBESLUT 
Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut per e-post så fort utvärderingen är klar. Beslutet går 
automatiskt till den person som lämnat anbudet. 

Observera att tilldelningsbeskedet inte innebär ett civilrättsligt bindande avtal. 

7.6 SEKRETESS 
Anbudsgivare skall i anbudet ange om någon information i anbudet önskas sekretessbeläggas. 
En tydlig hänvisning om vilka delar som bör omfattas av sekretess och skälen för sekretess 
skall anges. 

Dalslandskommunernas kommunalförbund gör en sekretessprövning vid varje tillfälle en 
handling begärs ut. Vidare kan kommunens sekretessbeslut komma att ändras efter 
överklagande. 

Observera att offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och är överordnad sekretesslagen. 

 

Genom anbudssvar accepterar anbudsgivaren förfrågningsunderlagets skrivna villkor 
inkl. avtalsvillkor. Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifterna i anbudet och 
dess bilagor är sanningsenliga. 

 

 


