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Karlstad 2017-10-16 

 

 

Upphandling 
 

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för coachningstjänster inom Projekt 
”INDIGO - Värmland, Örebro, Dalarna (INDIGO)”, IUC Wermland AB (IUC) 

 

Projektet ”INDIGO”  
IUC har beviljats stöd från Tillväxtverket för projektet ”INDIGO”, som löper mellan 2017-05-
01 och 2018-12-31.  

Syftet med projektet är att aktivera industriella och industrinära små- och medelstora 
företag (SMF) i regionerna Värmland, Örebro och Dalarna. För ökat nyttjande av digital 
teknik för sin långsiktiga affärsutveckling och därmed kunna vidmakthålla eller öka sin 
konkurrenskraft. 

IUC inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som avser coachning av 
företag. IUC kommer att skriva avtal med en eller flera leverantörer.  

 

Sista anbudsdag är 2017-10-26, kl. 15:00.  

 

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan. 
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Anbudsförfrågan gällande upphandling av coachtjänster inom 
Projekt INDIGO, IUC Wermland AB  

IUC / Stål & Verkstad 

IUC / Stål & Verkstad är en organisation som utvecklar värmländsk industri! 

2016 skedde en sammanslagning av organisationerna IUC Wermland AB och föreningen Stål 
& Verkstad, syftet var att skapa en kraftfull organisation som adresserar utvecklingsfrågor i 
regionens största näring, tillverkande industri. Industrin i Värmland omsatte 2015 dryga 30 
miljarder sek och är arbetsplats för ca 10 000 värmlänningar. Till detta kommer alla de 
företag (industrinära) som är beroende av industrin för sin verksamhet. Det finns en handfull 
större företag, men merparten är s k SME, dvs små och medelstora företag. IUC / Stål & 
Verkstads verksamhet finansieras av medlemsintäkter, ca 60 värmländska industriföretag 
som stöttar verksamheten, samt i projektform. Vår största tillgång är nätverket inom 
värmländsk industri och kunskapen om den värmländska industrins behov. 
 

Beställare/Uppdragsgivare 

IUC Wermland AB, INDIGO, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad, Org. nr 556526–5211 
Kontaktperson: Johan Skogström, Tel. 072-203 11 12  
Mail: johan.skogstrom@iucstalverkstad.se 
 

Beskrivning av uppdraget 

Syfte och mål 
Syftet med projektet är att aktivera industriella och industrinära små- och medelstora 
företag (SMF) i regionerna Värmland, Örebro och Dalarna. För ökat nyttjande av digital 
teknik för sin långsiktiga affärsutveckling och därmed kunna vidmakthålla eller öka sin 
konkurrenskraft. 

Målsättningen är att 54 stycken företag skall coachas till ökat nyttjande av digital teknik.  

Information om INDIGO: http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-ger-mojligheter-for-
tillvaxt-och-utveckling/ 

 

Beskrivning av rollen 

I projektet INDIGO får företag tillgång till en coach som hjälper dem i dess digitala resa. 
En resurs som tar fram mål och strategi för deras digitaliseringsresa, driver processen 
framåt, ett bollplank, hjälper till vid t.ex. kravställning och upphandling etc.  
Ett uppdrag beräknas pågå i ca: 3 – 6 månader per deltagande företag. 
Omfattningen uppskattas till ca: 80 timmar/uppdrag. 
Som coach kan man uppskattningsvis hantera upp till 4 st. uppdrag per omgång. 
 
 

http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-ger-mojligheter-for-tillvaxt-och-utveckling/
http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-ger-mojligheter-for-tillvaxt-och-utveckling/
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Uppdragets omfattning 
Uppdraget beräknas starta omgående efter avtalsskrivning.  

Projektet kommer att köras i två omgångar med preliminär start för omgång 1 i november 
2017 och omgång 2 i april/maj 2018. Beroende på antal deltagande företag. 

 
Ersättning  
Fast ersättning per uppdrag utgår med 40 000 kr. 

I ersättning skall samtliga kostnader ingå inklusive resekostnader, ev. material osv.  

Betalning sker via faktura som skickas kvartalsvis enligt faktureringsplan. 

Betalningsvillkor 30 dagar. 

 

IUC:s ansvar 

• Kontakt med företag som vill deltaga i INDIGO 

• Matchning företag och coach 

• Avstämning och uppföljning med coach 

• Anordna eventuella relevanta workshops och studiebesök för projektet. 

 

Leverantörens ansvar 

• Upprätta projekt- och tidsplan för uppdraget. 

• Driva processen, leverera värde för företaget, dokumentera och rapportera till PL. 

• IUC har nyttjanderätt till materialet som skapas i projektet, vilket innebär rätt att 
lagra, framställa exemplar och tillgängliggöra materialet inom ramen för sin 
verksamhet. Nyttjanderätten kvarstår även efter uppdragets slutförande 

 

Avstämning och kvalitetssäkring av uppdraget 

Avstämning sker löpande mot projektledaren. Uppföljning sker mot målsättning och 
indikatorer i respektive uppdrag samt INDIGO projektet. Avrapportering efter uppdragets 
slut. 
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Kompetenskrav och förväntningar på coach. 

• Skall ha kunskaper och erfarenheter från arbete med affärsutveckling, IT 
projektledning och näringsliv.  

o Beskriv vilka kunskaper och erfarenheter som finns.  

• Ett stort personligt nätverk värdesätts, nätverket ska ha koppling till IT och andra 
relevanta resurser och kompetenser inom ramen för projektet.  

o Beskriv nätverket. 

• Kunskap och kännedom om innovationsstödssystemet i Värmland och nationellt. 

• Ha möjlighet att resa och genomföra uppdrag inom projektets geografi. 

 

Utvärdering/tilldelningskriterier 

En första utvärdering kommer att ske där endast anbudsgivare som uppfyller allmänna krav 
och villkor enligt detta förfrågningsunderlag är kvalificerade för fortsatt utvärdering.  

Valet av leverantör/er kommer att vara det mest fördelaktiga anbudet utifrån följande: 

• Kompetenskrav och förväntningar på anbudsgivare (100%) 

 

Allmänna krav och villkor 

Allmänna krav på leverantörer inom IUC / Stål & Verkstad och riktlinjer för genomförandet 

• Grundprinciper enl. LOU - Alla inköp och upphandlingar inom IUC / Stål & Verkstad 
baseras på grundprinciperna i LOU (1 kap, 9 §) om ickediskriminering, likabehandling, 
transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessutom skall alla inköp 
bygga på objektivitet, affärsmässighet och konkurrens. 
 

• Företräda organisationen - IUC / Stål & Verkstad ställer samma krav på leverantörer 
vid samarbete som på den egna organisationen. Leverantörer skall, i de fall leverans 
av varan eller tjänsten sker med IUC / Stål & Verkstads kunder eller medlemmar som 
mottagare agera utifrån IUC / Stål & Verkstads intressen och företräda 
organisationen på ett sätt som stärker IUC / Stål & Verkstads varumärke. 
Leverantörer får inte utan IUC / Stål & Verkstads uttryckliga medgivande 
marknadsföra och sälja andra tjänster än de som levereras i IUC / Stål & Verkstad. 
 

• Sund ekonomi – Lagkrav om registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter ska vara 
uppfyllda. IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att ta upplysning på 
leverantör, eller kräva in tidigare årsredovisningar.  
 

• Etik och moral – Leverantör ska ha gott renommé som en etisk och moralisk 
samarbetspartner – IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att begära 
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referenser från tidigare uppdrag och söka information hos tidigare eller nuvarande 
kunder 
 

Upphandlingsform 

Upphandlingen sker enligt Affärsmässig upphandling, baserat på LOU:s principer. Om nya 
kompetens-/innehållskrav tillkommer och dessa ej kan tillgodoses inom ramen för denna 
upphandling, kommer särskild upphandling att ske. Rätten att anta flera leverantörer 
förbehålls. Ingen ersättning lämnas för anbudsgivning. 

I den händelse nya eller förändrade förutsättningar eller påverkande beslut fattas, kan 
upphandlingen komma att avbrytas.  

 

Avtal  

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.  

 

Sista anbudsdag och giltighetstid  

Skriftligt anbud ska vara IUC tillhanda senast 2017-10-26, kl. 15:00 och vara giltigt två 
månader efter anbudstidens utgång. Anbudet ska referera till denna anbudsbegäran. 

 

Avtalsvillkor/kommersiella villkor 
Avtalstid är 2017-11-01 – 2018-12-31.  

 

Anbudsgivning 

Anbudets form och innehåll 
Anbudet ska vara skriftligt på svenska språket och överensstämma med 
förfrågningsunderlaget. 

Presentation av företaget, organisationsnummer, namn på tilltänkt-(a) person- (er) med CV, 
beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet. Referenser från tidigare 
uppdrag (ej äldre än tre år).  

Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig nödvändig kännedom om 
förutsättningarna för tjänsten genom muntlig eller skriftlig kontakt.  

Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.  

Leverantör kan uteslutas från deltagande i utvärdering om denne inte inlämnat begärda 
uppgifter, lämnat oriktiga eller ej styrkta uppgifter eller om företaget på grund av inkomna 
uppgifter ej bedöms ha erforderlig kompetens eller finansiell styrka att leverera efterfrågad 
tjänst. 
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Upplysningar under anbudstiden 

Frågor ställs till Johan Skogström. 

johan.skogstrom@iucstalverkstad.se alternativt 072-203 11 12 

Sista dag att ställa frågor är tisdag 2017-10-24.  

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor 
eller av annan anledning kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända 
anbudsgivare.  

 

Inlämning  

Anbudet skall skickas med E-post till johan.skogstrom@iucstalverkstad.se  

Ange: Anbud INDIGO i E-postens ämnesfält. 

 

Alternativt via post till:  

IUC Wermland AB 
Att. INDIGO - Johan Skogström 
Sommargatan 101 A 
656 37 Karlstad 
 

 

 

 

 

Karlstad 2017-10-16 

 

Johan Skogström 

Projektledare INDIGO 
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