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Upphandling 
 

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för Konsulttjänster/ 
specialistkunskap i projektet Smart-In, inriktning Starka noder för 
innovation och omställning, Pilot nr 1  

 

Projektet ”Smart-In” 
 
Målsättningen med projektet Smart-In är att stärka konkurrenskraft i regionens Stål- och 
verkstadsindustri samt industrinära tjänsteföretag, detta genom att bidra till ökad 
innovationsförmåga i små och medelstora företag. Smart-In baseras bland annat på 
erfarenheter från projektet ”Industrial transition regions” där ett antal utmaningar som hindrar 
innovation och industriell omställning i Norra Mellansverige identifierats. 
 
Projektet har fyra huvudinriktningar som bidrar till det övergripande projektmålet: 

 Steg för innovation i industrin - projektets innovationsprocess med aktiviteter 
för att stärka regionens industriföretag 

 Starka noder för innovation och omställning - aktiviteter för att stärka 
regionens industrinoder 

 Starka plattformar i NMS - skapandet av en industriell plattform i NMS 
 Attraktiv industri för alla - kommunikation av styrkor i NMS, samt aktiviteter för 

att öka jämställdhet och mångfald i industrin. 
 
Projektägare är IUC / Stål & Verkstad genom föreningen Stål & Verkstad, finansiärer är 7 
värmländska kommuner, Region Värmland samt Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(eruf).  
 

Projektmål 

Projektmålet är att öka antalet innovativa SMF inom stål- och verkstadsindustrin, samt 
industrinära tjänsteföretag i Värmland och Norra Mellansverige. 

 Projektet främjar innovation och omställning till nya affärsmodeller / teknik genom att 
stärka noder för innovation och omställning i Värmland. 

 Projektet främjar företagsinvesteringar inom forskning och innovation samt utvecklar 
kopplingar mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och högre utbildning. 

 Projektet främjar innovation och konkurrenskraft i industrin genom att skapa starka 
industriella plattformar, med kapacitet att attrahera internationell finansiering för att 
skala upp testbäddar och demoanläggningar. 

 Projektet främjar innovation och konkurrenskraft i industrin genom aktiviteter för att 
stärka attraktiviteten i industrin för alla målgrupper. 

 
Delmål inom inriktningen Starka noder för innovation och omställning: 

 Genomföra förstudier och pilotprojekt i 6 värmländska noder. 
 Genom workshops och nätverk förstärka kopplingen mellan lokala drivarna (i regel 

stora företag) och noderna. 
 Genom seminarier och workshops stärka kopplingen mellan Akademin för smart 

specialisering och ID - Nätverket (akademi och institut) och noderna. 
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Förväntade effekter på lång sikt 

Projektet bidrar till att öka antalet innovativa SMF inom stål- och verkstadsindustrin, samt 
industrinära tjänsteföretag i Värmland. Projektets resultat främjar företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, samt ny teknik vilket leder till ökad konkurrenskraft även på lång 
sikt. 
Projektet bidrar till ökad förmåga att attrahera kompetens till industrin i Värmland och Norra 
Mellansverige vilket i sin tur leder till ökad attraktivitet för regionen. 
Genom att stärka de värmländska noderna för innovation och omställning bidrar projektet till 
att stärka samverkan mellan samhälle, företagen och akademin. 
Genom den gemensamma industriella plattformen i Norra Mellansverige kommer samtliga 
ingående organisationer (kluster) att stärkas långsiktigt genom en tydlig struktur i Norra 
Mellansverige och en ökad förmåga att attrahera internationella finansieringsmedel och skala 
upp test- och demomiljöer. 
Projektet kommer bidra till en ökad jämställdhet och mångfald i den historiskt 
mansdominerade stål- och verkstadsindustrin i Värmland. Vilket är en av de viktigaste 
faktorerna för att fylla det framtida kompetensbehovet och stärka innovationsförmåga (och 
därmed konkurrenskraft och tillväxt). 
På motsvarande sätt förväntas projektet bidra till ett ökat intresse och förmåga att använda 
miljöaspekter strategiskt, som en innovationsdrivande faktor. Nya idéer, produkter och 
tjänster samt innovationer inom exempelvis energieffektivisering kommer att skapa nya 
affärsmöjligheter. 
 

IUC / Stål & Verkstad inbjuder härmed till att lämna anbud för den del i projektet som 
omfattar konsulttjänster/ specialistkunskap i projektet Smart-In, inriktning Starka noder för 
innovation och omställning, Pilot nr 1 

 

Sista anbudsdag är 2020-06-09 och uppdraget beräknas starta kort därefter och 
pågå till september 2020. 

 

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan. 
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Anbudsförfrågan att lämna anbud gällande upphandling av 
konsulttjänster/ specialistkunskap i projektet Smart-In, inriktning 
Starka noder för innovation och omställning, Pilot nr 1  

 

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 2017 dryga 32 miljarder sek och är arbetsplats för ca 11 000 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 130 
värmländska industriföretag som stöttar verksamheten, samt genom projektfinansiering. Vår 
största tillgång är nätverket inom värmländsk industri och kunskapen om den värmländska 
industrins behov. 

Projektet Smart-In ägs av IUC / Stål & Verkstad genom föreningen Stål & Verkstad och 
genomförs med finansiering av 7 värmländska kommuner, Region Värmland samt 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (eruf).   
 

Beställare/Uppdragsgivare 
Föreningen Stål & Verkstad, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad, Org. nr 802447-9621 
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel. 072-227 44 82, mail: 
mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 
 

Beskrivning av uppdraget 

Syfte och mål 
Projektets övergripande mål  
Projektmålet är att öka antalet innovativa SMF inom stål- och verkstadsindustrin, samt 
industrinära tjänsteföretag i Värmland och Norra Mellansverige. 

 Projektet främjar innovation och omställning till nya affärsmodeller / teknik genom att 
stärka noder för innovation och omställning i Värmland. 

 Projektet främjar företagsinvesteringar inom forskning och innovation samt utvecklar 
kopplingar mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och högre utbildning. 

 Projektet främjar innovation och konkurrenskraft i industrin genom att skapa starka 
industriella plattformar, med kapacitet att attrahera internationell finansiering för att 
skala upp testbäddar och demoanläggningar. 

 Projektet främjar innovation och konkurrenskraft i industrin genom aktiviteter för att 
stärka attraktiviteten i industrin för alla målgrupper. 

 

Det övergripande samt delmål som upphandlingen kopplar till är: 

 Projektet främjar innovation och omställning till nya affärsmodeller / teknik genom att 
stärka noder för innovation och omställning i Värmland. 
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 Genomföra förstudier och pilotprojekt i 6 värmländska noder. 
 

Syfte och mål med uppdraget 
Syftet med uppdraget är att stärka den industriella strukturen och noden i en värmländsk 
kommun. Detta genom att, i en pilot, utvärdera möjligheter för en utökad produktion inom en 
av nodens spetskompetenser genom att applicera nya affärsmodeller. 
 
Målet med uppdraget är att inom piloten utvärdera olika möjliga affärs- och 
finansieringslösningar, sondera olika möjliga finansiärer eller partners för att i slutändan 
komma fram till ett eller flera affärsförslag, inklusive tydliga förslag på nästa steg som kan 
rekommenderas till projektgruppen.      
 

Uppdragets omfattning 

Uppdraget omfattar konsulttjänster/ specialistkunskap i det första av 6 värmländska 
pilotprojekt. 

 
Uppdraget beräknas starta kort efter kontraktsskrivning (jun 2020) och varar till längst medio 
september 2020. 

 

Beskrivning av uppdraget 

Att: Koordinera ovan angivet pilotprojekt samt att leverera specialistkunskap inom angivna 
områden. 
 
Konsultens ansvar 

 Koordinera arbetet inom piloten och de olika arbetspaket som projektgruppen 
definierat.  

 Säkerställa att relevant data och input finns tillgängligt för ett tillförlitligt resultat av 
piloten. 

 Ansvara för och genomföra ett relevant antal investeringsscenarios inklusive 
affärsmodell, investeringskalkyl, med resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och 
finansieringslösningar.  

 Utifrån kompetens, kunskap, nätverk avseende den specifika marknaden sondera 
eventuella finansiärer och partners inför en eventuell investering.   

 Konsulten ska medverka vid projektmöten i projektgruppen. 

 Konsulten ska sammanställa en slutrapport med tydlig beskrivning av resultat från 
arbetet samt konkreta förslag på nästa steg efter genomförd pilot. 

 IUC / Stål & Verkstad 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. 

 Leverantören har tillgång till de specialist och generalistkunskaper som finns inom 
projektgruppen. Deltagare i projektgruppen kommer att avsätta erforderlig tid för att 
piloten ska resultera i ett kvalitativt resultat.  
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Rapportering 
 En tidsplan och aktivitetsplan för arbetet ska tas fram och uppdateras efter behov och 

i samråd med uppdragsgivaren/projektledningen.  

 Konsulten ska aktivt medverka till att tidplanen efterföljs.  

 Resultaten från uppdraget samt uppföljning av tidsplan ska kommuniceras till 
projektgruppen samt IUC / Stål & Verkstad Slutsatser och ev. rekommendationer till 
projektgruppen ska tydligt framgå.  

 Resultatet av uppdraget skall överlämnas senast den 30:e september 2020 

 
Särskilda krav och villkor 

Kompetenskrav på:  

 Konsulten ska ha dokumenterad bakgrund och särskild kompetens inom 
affärsmodellering samt att genomföra avancerade investeringskalkyler samt 
finansieringsmodeller.  

 Konsulten ska ha kunskap om den specifika marknaden som pilotprojektet avser 
samt ett relevant nätverk för att kunna sondera eventuella finansiärer och partners 
inför en eventuell investering.  

 Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i projektgrupper med deltagare från olika 
delar av innovationssystemet samt en förståelse för variationen i krav från dessa. 

 

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 om ickediskriminering, likabehandling, 
transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessutom ska 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 ska, 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. 
 

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

 Etik och moral – Leverantören ska ha gott renommé som en etisk och moralisk 
samarbetspartner – IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att begära 
referenser från tidigare uppdrag och söka information hos tidigare eller nuvarande 
kunder. Anbud bedöms utifrån IUC / Stål & Verkstads Värdegrund; coacha, 
respektera, utveckla. 
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Upphandlingsform 

Upphandlingen sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) som en direktupphandling. 
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.  

 

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 konsult-(ers) kompetens, erfarenhet och kapacitet.  

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

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. 

 

Upplysningar under anbudstiden 
Sista dag att ställa frågor är 2020-06-04 

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

Uppgifter om den specifika marknad som detta uppdrag avser är sekretessbelagt, men 
besvaras vid förfrågan inför anbudsgivning.  

 

Inlämning  

Anbudet ska skickas med E-post till mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 

 

Avtal  

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.  

 

Sista anbudsdag och giltighetstid  

Skriftligt anbud ska vara Stål & Verkstad tillhanda senast den 2020-06-09 Och vara giltigt två 
månader efter anbudstidens utgång. Offerten ska referera till denna offertbegäran. 
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Avtalsvillkor/kommersiella villkor 
Avtalstid är 2020-06-10 – 2020-09-30 

Pris  
Enligt fast pris 200 000 SEK exklusive moms där samtliga kostnader för uppdraget ingår 
inklusive resekostnader, material, kostnader för paketering osv. Vid prissättning av 
uppdraget ska därför anbudsgivare ta hänsyn till samtliga kostnader vid beräkningen av 
angiven timkostnad.  

Betalning sker via faktura som skickas efter uppdragets slut och med betalningsvillkor 30 
dagar. 

 

Utvärdering/tilldelningskriterier 

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

Valet av leverantör kommer att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån 
följande kriterier som kommer att vägas samman: 

 kompetens och erfarenhet inom angivna särskilda krav på anbudsgivare (100 %) 

 
 


