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Upphandling 

 

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för utbildningstjänster, 
avseende Monitor. 

 

Projektet KARD-NMS Kompenslyft inom automation, robotisering och digitalisering.  
 

Om projektet 

 

Övergripande mål 
Att öka medarbetarnas kunskap inom automation, robotisering och digitalisering i syfte för att stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden och öka kunskapen på företaget. 
 
Effekter på lång sikt 
Att medarbetarna har ökat sin ställning på arbetsplatsen. Att små och medelstora företag i Värmland har stärkt 
sin konkurrenskraft och skapat förutsättningar för hållbar regional utveckling. 
 
Projektmål 
Att medarbetare på små och medelstora företag i Värmland har stärkt sin och företagets digitala kompetens. 
 

Projektägare är IUC / Stål & Verkstad (genom föreningen Stål & Verkstad). Finansiärer är 
Region Värmland, Region Dalarna samt Europeiska Socialfonden (ESF) 

 

IUC / Stål & verkstad genom Stål & Verkstad inbjuder därför nu till att lämna anbud för 
utbildningstjänster avseende Monitor 

 

Sista anbudsdag är 2021-02-07 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till 
2022-09-30. 

 

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan. 
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Anbudsförfrågan att lämna anbud gällande upphandling av 
utbildningstjänster, IUC / 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 finns en handfull större företag, men merparten är s k SME, dvs små 
och medelstora företag. IUC / Stål & Verkstads verksamhet finansieras av medlemsintäkter, 
ca 170 värmländska industriföretag som stöttar verksamheten, samt genom 
projektfinansiering. 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 

 

Uppdragets omfattning 
Uppdraget beräknas starta kort efter kontraktsskrivning (februari 2021) och varar till längst 
2022-09-30 

 

Beskrivning av uppdraget 

Utbilda individer i industriföretag i Dalarna och Värmland i affärssystemet Monitor. 

 

Uppdraget omfattar: 

• Hålla utbildningar i Monitor ur någon av följande inriktningar: 
o Nya användare 
o Nyaste programversionen 
o Utifrån företagets behov 

• Utbildningarna ska kunna hållas genom livestream eller på plats hos företaget. 
o Ges utbildningen genom livestream kan medarbetare från olika företag delta. 

 

Leverantören utbildar i den förbestämda inriktningen i den omfattning som bestäms av 
beställaren tillsammans med företag och leverantör och som uppges i avropet. 

  

mailto:info@iucstalverkstad.se
http://www.iucstalverkstad.se/


 

    Sommargatan 101A • 656 37 Karlstad • info@iucstalverkstad.se • www.iucstalverkstad.se 

 

Leverantörens ansvar 

• Utifrån expertis och kunskap utforma och genomföra ovan beskrivna utbildningar. 

• Uppdraget ska genomföras i den omfattning som efterfrågan finns. 

• Meddela beställare om avvikelser från överenskommelsen mellan företag, leverantör 
och beställare. Ex om företaget inte deltar vid bestämd tidpunkt för utbildning. 

 

Rapportering 

• Hålla löpande kontakt med beställaren avseende leverans och kvalitet av 
utbildningen. 

• Meddela beställaren när en utbildning avslutats och vilka som deltagit inom två 
arbetsdagar efter avslutad utbildning. 

 

Särskilda krav och villkor 

 

Kompetenskrav på Leverantören  

Utbildare ska ha dokumenterad bakgrund och särskild kompetens inom affärssystemet monitor. 

Ska ha erfarenhet i att utbilda inom området, digitalt och på plats. 

 

Genomförande utbildare ska ha minst 3 års erfarenhet av att genomföra utbildningar för monitor i tillverkande 

industri.  

 

 

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 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 
dokumentation, beskrivning av företagets 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 2021-02-05 

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 ska skickas med E-post till louise.torevik@iucstalverkstad.se  

 

Avtal  

Om sådana förutsättningar finns behåller beställaren rätten att teckna avtal med två 
leverantörer. Förutsättningarna kan vara närheten till företagen, leverantörerna kommer 
rangordnas och undantag till rangordningen kan tas gällande utbildning på plats och 
leverantörens närhet till företaget. 

 

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.  

 

Sista anbudsdag och giltighetstid  

Skriftligt anbud ska vara Stål & Verkstad tillhanda senast den 2021-02-07 och vara giltigt två 
månader efter anbudstidens utgång. Offerten ska referera till denna offertbegäran. 
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Avtalsvillkor/kommersiella villkor 
Avtalstid är 2021-02-14 – 2022-09-30 

 

Pris  
Denna upphandling omfattar IUC / Stål & Verkstads del i ESF-projektet KARD-NMS och 
kommer omfattas högst till en total kostnad på 600 000 kr. 

Ange prisuppgifter följande;  

 Utbildningssätt 

 Digitalt På plats 

Nya användare   

Per timme     

Rekommenderad tid:     

Nyaste programversionen   

Per timme     

Rekommenderad tid:     

Efter företagets behov   

Per timme     

Rekommenderad tid:     

   

 min max 

Antal deltagare     

Antal företag     

   

Resekostnader kr/mil    
 

 

Fakturering sker månadsvis och ska avse de utbildningsinsatser som genomförts under 
föregående kalendermånad, dock senast 2022-10-31. Kreditvillkor 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 (50 %) 

• Pris (50 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iucstalverkstad.se
http://www.iucstalverkstad.se/

