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Upphandling 
 

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för konsulttjänster / Skrivstöd i 
projektet Yrkescenter Industri Värmland 
 
Projektet Yrkescenter Industri Värmland 
 
Syfte: 
Projektet syf tar till att ta vidare resultat och lärdomar f rån tidigare projekt kopplade till Industriråd Värmland och 
arbetet inom Teknikcollege Värmland. Målsättningen är att utvärdera tidigare insatser, övergripande utveckla 
arbetsmodell och struktur, se över långsiktig f inansiering för det fortsatta utvecklings- och genomförandearbetet 
samt att formulera och skriva en ansökan avseende ett genomförandeprojekt. 
 
Målgrupp: 
Primär målgrupp är industri- och industrinära företag i Värmland med stora 
rekryteringsbehov.  
  
Huvudaktiviteter: 
Undersökande fas där organisationsstruktur, f inansieringsmodell och fortsatta aktiviteter 
identif ieras. 
Skrivning/ inlämning av ansökan för genomförandeprojekt till ESF, Eruf  eller annan lämplig 
f inansiär.  
 
Projektägare är IUC / Stål & Verkstad (genom föreningen Stål & Verkstad). Finansiärer och 
samverkansparter Region Värmland, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och IF Metall. 
 
IUC / Stål & verkstad genom Stål & Verkstad inbjuder därför nu till att lämna anbud för 
konsulttjänster i undersökande fas samt skrivstöd i ovan projekt.  
 
Sista anbudsdag är 2021-01-22 och uppdraget beräknas starta kort däref ter och pågå till 
2021-06-30. 
 
Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan. 
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Anbudsförfrågan att lämna anbud gällande upphandling av 
konsulttjänster / skrivstöd, Stål & Verkstad 
 
IUC / Stål & Verkstad 
IUC / Stål & Verkstad är en oberoende aktör med stor kunskap om industrins 
utmaningar och möjligheter. Vi utvecklar och stärker värmländsk industri genom 
engagemang, stöttning och vägledning. 
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 f inns en handfull större företag, men merparten är s k SME, dvs små 
och medelstora företag. IUC / Stål & Verkstads verksamhet f inansieras av medlemsintäkter, 
ca 130 värmländska industriföretag som stöttar verksamheten, samt genom 
projektf inansiering. Vår största tillgång är nätverket inom värmländsk industri och kunskapen 
om den värmländska industrins behov. 
 
Beställare/Uppdragsgivare 
Föreningen Stål & Verkstad, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad, Org. nr 556526-5211 
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel. 072-227 44 82,  
mail. mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 
 

Beskrivning av uppdraget 
Syfte och mål 
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt: 
Behovet av kompetens inom värmländsk industri samt de värmländska teknikföretagen 
kommer över tid att vara stort. Det f inns idag strukturer på plats som arbetar på ett 
förtjänstfullt sätt för att kompetensförsörja industrin. Exempel är teknikcollege, industriråd 
Värmland, YH anordnare, universitet. Dock f inns det ingen samlad plattform där industrins 
samtliga kompetensbehov adresseras. För en ändamålsenlig kompetensförsörjning till 
industrin samt en tydlig väg in för industriföretagen behöver denna samordning ske. 
Projektet syf tar i första hand att samordna Teknikcollege och Industriråd Värmland i en 
gemensam organisations- och f inansieringsstruktur. Vidare är målsättningen att under 
projekttiden skriva och lämna in en ansökan om ett genomförandeprojekt till lämplig 
f inansiär.     
 
Uppdragets omfattning 
Uppdraget beräknas starta kort ef ter kontraktsskrivning (januari 2021) och varar till längst 
2021-06-30 
 
Beskrivning av uppdraget, två delmoment 
 
Delmoment 1, Undersökande fas 
Att:  

- Som extern resurs delta i arbetsmöten och utif rån erfarenhet och kompetens f rån 
andra insatser ge input till och utmana arbetsgruppens slutsatser. 

- Aktivt delta och ge input till arbetsgruppens diskussioner avseende projektriggning. 
Detta för att bidra till goda förutsättningar för genomförandet av det tänkta 
genomförandeprojektet.   

- Om behov uppstår, agera ledare för och genomföra workshops tillsammans med 
arbetsgruppen. 
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Delmoment 2, Skrivstöd 
Att: 

- Samla in underlag, formulera och skriva en ansökan om genomförandeprojekt till 
lämplig f inansiär detta bland annat genom deltagande i projektmöten mm. 

- Aktivt delta i upprättandet och uppföljning av tidplan för att möta ev utlysningars 
deadline. 

 
Leverantören driver, rapporterar och sammanställer underlag inom ramen för arbetet som 
genomförs i ett aktivt samarbete mellan parterna (projektägare, leverantör och 
samverkanspartners). 
 
Leverantörens ansvar 

• Utif rån expertis och kunskap genomföra ovan beskrivna uppgif ter inom delmoment 
1, 2 eller båda. 

• Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med projektledning och övriga 
expertkompetenser i projektet. 

• Projektet har nyttjanderätt till materialet som skapas i projektet, vilket innebär rätt att 
lagra, f ramställa exemplar och tillgängliggöra materialet inom ramen för sin 
verksamhet. Nyttjanderätten kvarstår även ef ter uppdragets slutförande. 

 
Rapportering 

• En tidsplan och aktivitetsplan för arbetet ska tas f ram i samråd med projektets 
projektledare och uppdateras ef ter behov och i samråd med projektledare och 
arbetsgrupp.  

• Leverantören ska aktivt medverka till att tidplanen ef terföljs.  
• Resultatet av uppdraget skall överlämnas senast 2021-06-30 till projektägaren. 

 

Särskilda krav och villkor 
 
Kompetenskrav på Leverantören  
Delmoment 1 

• Leverantören ska ha övergripande kunskap om det svenska 
kompetensförsörjningssystemet. 

• Leverantören ska ha kunskaper inom projektriggning och förutsättningar för att 
skapa lyckade projektgenomföranden. 

• Leverantören ska ha erfarenhet f rån och kunskap om liknande, lyckade initiativ.  
 
Delmoment 2 

• Leverantören ska ha särskild kompetens och tidigare erfarenhet av att skriva 
kvalitativa ansökningar till eruf , esf  och ev andra f inansieringsinstrument. 

 
Delmoment 1 och 2 

• Leverantören ska ha dokumenterad kunskap f rån arbete med liknade uppdrag i 
samverkan mellan f lera parter i det of fentliga ”innovationsstödssystemet” 
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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 
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 utif rån 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 avgif tsskyldigheter 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 f rån tidigare uppdrag och söka information hos tidigare eller nuvarande 
kunder. Anbud bedöms utif rån IUC / Stål & Verkstads Värdegrund; coacha, 
respektera, utveckla. 

 
 
Upphandlingsform 
Upphandlingen sker enligt Lagen om of fentlig 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 f lera 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 skrif tligt på svenska språket och överensstämma med 
förf rågningsunderlaget.  
Presentation av företaget, organisationsnummer, namn på tilltänkt-(a) person- (er) med CV, 
beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet.  
Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaf far sig nödvändig kännedom om 
förutsättningarna för tjänsten genom muntlig eller skrif tlig kontakt.  
Leverantör kan uteslutas f rån deltagande i utvärdering om denne inte inlämnat begärda 
uppgif ter, lämnat oriktiga eller ej styrkta uppgif ter eller om företaget på grund av inkomna 
uppgif ter ej bedöms ha erforderlig kompetens eller f inansiell styrka att leverera ef terf rågad 
tjänst. 
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Upplysningar under anbudstiden 
Sista dag att ställa f rågor är 2021-01-19 
Om förf rågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av f rågor 
eller av annan anledning kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända 
anbudsgivare.  
 
Inlämning  
Anbudet ska skickas med E-post till mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 
 
Avtal  
Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skrif tligt avtal.  
 
Sista anbudsdag och giltighetstid  
Skrif tligt anbud ska vara Stål & Verkstad tillhanda senast den 2021-01-22 Och vara giltigt två 
månader ef ter anbudstidens utgång. Of ferten ska referera till denna of fertbegäran. 
 
Avtalsvillkor/kommersiella villkor 
Avtalstid är 2021-02-01 – 2021-06-30 
 
Pris  
Ange timpris. Projektet har avsatt 100 000 SEK exklusive moms per delmoment. Totalt 
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.  
Anbud kan lämnas på ett eller båda delmoment.  
 
Fakturering och betalning sker i samråd med uppdragsgivare, dock senast 2021-06-30. 
Kreditvillkor 30 dagar. 
 
Utvärdering/tilldelningskriterier 
En första utvärdering kommer att ske där endast anbudsgivare som uppfyller allmänna och 
särskilda krav enligt detta förf rågningsunderlag är kvalif icerade för fortsatt utvärdering.  
Valet av leverantör kommer att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utif rån 
följande kriterier som kommer att vägas samman: 

• kompetens och erfarenhet inom angivna särskilda krav på anbudsgivare (60 %) 
• Pris (40 %) 
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