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UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET
TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT
1 Allmänt
1.1

Beställare (härefter kallad Föreningen)

Fågleboda Fiber ekonomisk förening, org.nr 769621-9869
Adress: c/o Håkansson, Fåglebodavägen 375, 29060 Kyrkhult
Telefon: 0702-452919
E-Post: mail@faglebodafiber.se

1.2

Kontaktperson

Jan-Anders Håkansson, ordförande
Adress och telefon enligt 1.1. E-Post: ordforande@faglebodafiber.se

1.3

Intresseanmälan och frågor

Anbudsgivares kontaktperson för denna offertförfrågan anmäls via Föreningens e-post, se 1.1.
Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga
inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e-post anmält sitt intresse för
upphandlingen. Frågor inkomna senare än vad som anges under 1.7 kommer inte att besvaras.

1.4

Anbudslämnande

Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia skall vara Föreningen tillhanda i ett neutralt, slutet
kuvert, märkt
ANBUD: Kommunikationsoperatör för bredband
Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva samtliga efterfrågade produkter och tjänster, samt följa
förfrågningsunderlagets struktur.

1.5

Sista anbudsdag

Anbudet skall vara Föreningen tillhanda senast under angiven anbudsdag enligt 1.7.

1.6

Anbudets giltighet

Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag.

1.7

Kalendarium

Annonsering
Sista dag för att ställa frågor
Sista dag för att lämna anbud

1.8

2014-03-28
2014-04-25
2014-04-28

Språk

Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska.

1.9

Ersättning för anbudsgivning

Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.
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2 Bakgrund, förutsättningar, omfattning och villkor
2.1

Bakgrund

I Olofströms kommuns nordöstra delar skall Föreningen bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät
med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter. Det totala fastighetsbeståndet
med bebyggelse är ca 140, fördelar sig på ca
 100 permanenta fastigheter, varav många inrymmer näringsverksamhet
 40 fritidsfastigheter
Av dessa fastigheter har i dagsläget tecknats bindande avtal om 73 anslutningspunkter till
Föreningens fibernät, vilket blir dimensionerat för 100 procent av områdets fastigheter.
Ytterligare information om Föreningen och området finns i bilagorna och på Föreningens hemsida.

2.2

Förutsättningar

För att möjliggöra anbudsgivarens åtaganden skall Föreningen:
1 utse någon eller några personer som kan företräda Föreningen. Dessa personer kan ge viktig
information och har mandat att ta nödvändiga beslut om åtgärder och relaterade kostnader.
2 tillhandahålla aktuell förteckning över samtliga byggnader/användarnoder som skall kopplas in
på Nätet, eller som skall förberedas för inkoppling vid senare tillfällen, se Bilaga 2.
3 förse serviceorganisationen med;
a. översiktskarta,
b. utskarvningsplan,
c. kanalisationskarta,
d. nätkarta,
e. GPS-koordinater för fiberstråk, kabelmarkeringsstolpar, brunnar och skåp,
f. fastighetsförteckning, markägarförteckning och markavtal.
4 ge servicepersonalen åtkomst till alla förekommande nodhus och skåp i Föreningens nät.
Anbudsgivaren skall ha garantier genom AB04-villkoren som gäller för leverans av system och
material. Dessa gäller för två år på material och fyra år för funktionen. Under denna tid behöver
föreningen i huvudsak en felmottagningsfunktion.

2.3

Anbudets omfattning

Följande skall-krav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser. Anbudsgivaren skall:
1 bygga och driva ett aktivt nät på planerat passivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning
i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs
för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster.
2
3
4
5
6
7

hålla det aktiva nät öppet på ett icke-diskriminerande sätt för tjänsteleverantörer och andra
tredjepartsoperatörer under en period av sju (7) år ifrån dagen för driftsättning.
hålla priserna på sådana grossisttillträden som avses ovan i nivå med de grossistpriser som
allmänt gäller i mer konkurrensutsatta områden.
tillsammans med sina tjänsteleverantörer kunna erbjuda samtliga medlemmar i föreningen
tjänster inom Internet, telefoni och TV.
ha ett helhetsansvar för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya
tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänsteplattformen.
se till att lokala tjänsteleverantörer inom kommunen skall kunna anslutas på samma villkor som
nationella leverantörer och skall hanteras icke diskriminerande.
stå för all drift och underhåll av det aktiva nätet och tjänsteplattformen.
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8

under hela avtalstiden tillhandahålla ett tjänsteutbud som beträffande innehåll, slutkundspriser
och mångfald minst motsvarar vad som på marknaden tillhandahålls på liknande öppna
tjänsteplattformar i mer konkurrensutsatta områden.
9 ta fram informationsmaterial och kampanjmaterial rörande det öppna nätet för föreningens
medlemmar.
10 tillgängliggöra samtliga tjänsteleverantörers avtalsvillkor gentemot sina kunder för föreningens
upphandlingsgrupp.
11 tillsammans med Föreningen åstadkomma en skriftlig leveransplan för Anbudsgivarens åtagande
som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas.
12 garantera att abonnenter som så önskar inte skall behöva koppla upp alla tjänster vid uppstarten
utan har möjlighet att köpa fler tjänster under hela avtalstiden.
13 säkerställa genom dialog med systemleverantören att nätet håller kvalitetsmässigt rätt nivå och
att lämpliga kontaktdon används.
14 bevara all relevant dokumentation till dess Föreningen beslutar annat, dock längst 10 år utan
särskilt avtal.
15 kontakta Föreningens utsedda personer för beslut samt överenskommelse om kostnader innan
felavhjälpning av större omfattning påbörjas.
16 mot ersättning kunna tillhandahålla följande övriga tjänster:
a. installation
b. utbildning
c. konsulttjänster
d. kabelutsättning
e. underhåll av Nätet
f. uppdateringar och justering av dokumentation
g. administrativa tjänster
Prislista/timkostnad lämnas av anbudsgivaren.
17 ha verksamhetsrutiner som säkerställer att Föreningens krav på servicenivåer kan tillgodoses.
18 säkerställa att rutinerna i denna instruktion följs och att kvalitet vad gäller driftåtagandet
upprätthålls.
19 redovisa att erforderlig kompetens och kapacitet finns för att genomföra uppdraget på ett
professionellt och fackmannamässigt sätt.
Anbudsgivaren skall redovisa svar på nedanstående frågor i anbudet:
1
2
3
4
5
6
7
8

2.4

Hur tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) kommer att se ut gentemot hushåll
respektive företagskunder. Ange även förekommande bandbredder på Internettjänster.
Vilka tjänster som är på väg in i den öppna tjänsteplattformen det närmaste året.
Om det i utbudet finns möjlighet att leverera 1Gbit/s bredbandstjänst. Om inte, ska planerad
tidpunkt för tillhandahållande av sådan tjänst anges.
Anbudsgivarens möjlighet att erbjuda fast IP-adress gentemot hushåll respektive företagskunder.
Anbudsgivarens sätt att hantera IPv6, den nya adressrymden för offentliga IP-adresser.
Vem som blir Anbudsgivarens projektledare, namn, e-post etc?
Hur batteribackup för det aktiva nätet är anordnad.
Hur man hanterar mottagning av felanmälan, ärenderegistrering och -klassificering, service,
felavhjälpning och reparation, samt driftrapportering årligen eller på förfrågan av Föreningen.

Utvärderade krav och kriterier

Följande krav och kriterier bedöms och utvärderas:
1 Vilka tjänster som finns tillgängliga vid anbudets inlämnande, vilka som är på väg in.
3

2

3
4

5
6
7
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2.5

Servicevillkor och inställelsetider som gäller för tjänsteplattformen och det aktiva öppna nätet
gentemot föreningen. Följande frågor bedöms:
a. Vilken grundnivå finns?
b. När och hur är helpdesken öppen för Föreningens medlemmar?
c. Vilka valbara övriga servicenivåer finns?
d. Vilka åtgärdstider gäller?
Flexibla abonnemangsformer; främst möjligheter för föreningens medlemmar (många är
delårsboende) att hyra tjänster endast under vissa perioder av året.
Portalfunktion, där kunderna på ett enkelt sätt kan hitta information om slutkundspriser och
tjänsteinnehåll från respektive tjänsteleverantör. Förfarande vid anmälan av tjänster, eller
möjligheter till självaktivering via portal, för kunder anslutna till nätet.
Driftssäkerhetsaspekter; främst batteribackupens varaktighet vid strömavbrott i noderna.
Hur organisation/funktion med uppgift att fungera som kontaktyta mot Föreningen fungerar vad
gäller drift- och supportfrågor.
Stöd/organisation för föreningen under Projektet; aktivt deltagande genom utpekade resurser
på medlemsmöten med information om den öppna tjänsteplattformen, de olika tjänsteutbuden
och om hur nät skall byggas inom respektive medlems fastighet.
Samlad bild av komplett leverans enligt specifikation i avsnitt 4.5.

Villkor som fiberföreningen måste kunna visa att man följer i tillämpliga delar i sina
upphandlingar

Se bilaga 4.
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3 Priser, garantier, leveranstider m.m.
3.1

Operatörens anbud

Anbudsgivaren skall redovisa specificerade kostnader samt en beräknad total installationskostnad,
baserad på det nu aktuella antalet abonnentanslutningar (enligt 2.1) och de
”stamanslutningspunkter” som anges i 4.5.1.
Alternativa lösningar får föreslås om dessa anses fördelaktigare. Observera att den totala kostnaden
enligt ovan kommer att utvärderas, även om marginella förändringar av antalet anslutningspunkter
kan uppstå under projektet. Anbudet bör indikera sådana marginalkostnader.
Affärsmodellen skall beskrivas i detalj. Hur går penningströmmarna mellan kommunikationsoperatör,
tjänsteleverantörer, föreningen, dess medlemmar och övriga aktörer? Ange även prisnivåer som
berör föreningen och dess medlemmar, t ex löpande ömsesidiga nät- och portavgifter.
Anbudet skall även innehålla redovisning av kostnader för drift och underhållsavtal (baserat på
positionerna 2.3 och 4.5), samt det nu aktuella antalet anslutningspunkter (enligt 2.1):
a. Drift och underhållsavtal (kr/månad)
b. Eventuella tilläggstjänster (kr/månad)
c. Eventuella tilläggstjänster (kr/tim)
I priserna skall alla kostnader såsom resor, material etc ingå.

3.2

Avgående kostnader

Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Eventuellt arbete som utförs av
Föreningen innan entreprenaden avgår från kontraktssumman.

3.3

Tid för färdigställande

Installationen skall utföras enligt gemensamt uppgjord tidsplan, och beräknas i sin helhet vara klar
för idriftsättning senast 2014-12-31.

3.4

Prissättning i tjänstepaketet

Anbudsgivaren skall redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser uppdelat per
tjänsteleverantör som ingår i Anbudsgivarens utbud gentemot fiberföreningen. Ett totalpris för ett
triple-play-abonnemang bestående av 100/10 Mbit/s bredband, telefoni samt ett TV-paket med ca
20 kanaler som troligtvis väljs av en majoritet av medlemmarna kommer att utvärderas. Priset skall
vara inklusive startavgifter, ev porteringsavgifter etc. Pris för anslutning av nytillkomna abonnenter
skall redovisas.

3.5

Besiktning

Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt
utfört.

3.6

Betalningsplan

Debitering (av föreningen och föreningsmedlemmar) för tjänster får starta först efter att Föreningen
godkänt slutbesiktningen.
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4 Krav på anbudsgivaren
4.1

Allmänna krav

Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för
sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att
utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav.
Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga:
1 Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell
myndighet (för svenska företag från Bolagsverket).
2 Anbudspris enligt punkterna 3.1 och 3.4.
3 Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv varför).
4 Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av
villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor.
5
6
7
8

Uppgift om att anbudet är giltigt 60 dagar från sista anbudsdag.
Referenser i enlighet med punkt 4.3 nedan.
Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.4 nedan.
Intyg/garanti att kontaktpersoner gentemot Föreningen och medlemmarna behärskar det
svenska språket i tal och skrift.
9 Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur.
10 Godkänna att IT- och telekombolagens ”Avtal 90, allmänna bestämmelser” gäller för leveransen
för de delar som ej specificerats i denna anbudsförfrågan.
11 Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 ”Begäran/Svar Offentliga
uppgifter” avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud.

4.2

Uteslutningsgrunder

En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne;
1 Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills
vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
2 Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat
liknande förfarande.
3 Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom.
4 Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
5
6

4.3

Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter.
I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga
upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig
upphandling.

Referenser

Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste fem
åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar anbudsgivares åtagande eller tjänsteleverans. Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag, vilken skall bifogas
anbudet. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse
underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren
som för eget arbete.
Förteckningen skall innehålla följande information:
 Företag, namn och adress
 Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon
 Avtalsperiod
 Kort beskrivning av uppdraget
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4.4

Försäkringar

Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande.

4.5

Specifika krav: Installation, drift och underhåll av aktivt nät och tjänsteplattform

Upphandlingen omfattar ett komplett kommunikationsoperatörsåtagande vilket innebär att
anbudsgivaren etablerar ett aktivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning i form av switchar,
routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett
fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster. Anbudsgivaren skall
dessutom tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform, samt teckna avtal med
tjänsteleverantörer för tjänster inom, internet, telefoni och TV. Anbudsgivaren har ett helhetsansvar
för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleverantörer kan
ansluta sig till tjänsteplattformen.
Upphandlingen omfattar också drift och underhåll av Nätet. Detta förutsätts vara byggt enligt
”Svenska stadsnätsföreningen, SSNF – Robusta nät” och ”Robusta Noder” (senaste utgåva), samt
Svensk Energi EBR KJ 41 eller Skanovas guidelines för grävning och kanalisation.
Leveransen skall ske i rätt tid för att minimera Föreningens kostnader och för att projektet skall följa
gemensamt fastlagt tidplan. Vite utgår med etappens samlade hushållsintäkt för en månad per
påbörjad förseningsvecka, efter i tidplanen avtalad dag för driftsättning.
4.5.1 ”Stamanslutningspunkter”
Abonnentanslutnignarna lämnas av på ej terminerad fiberände i skåp eller brunn och ansluts via KO:s
försorg genom inskarvning mot KO:s fibernät. Beställarens förslag på stamanslutningspunkter anges
på kartan enligt Bilaga 1. I det fall annan anslutningspunkt eller teknisk lösning är fördelaktigare för
beställaren, skall anbudsgivaren ange annat alternativ för anslutning i bilaga till anbudet.
4.5.2 Abonnentnoden
I Anbudsgivarens åtagande ingår att leverera aktiv kundplacerad utrustning, sk. ”CPE:er”. Montering
av dessa ingår i utvald systemleverantörs åtagande via annan entreprenad och ingår ej i denna
entreprenaden.
Aktiv kundutrustning (CPE) för TV, telefoni och internet skall överlämnas med komplett instruktion
till föreningens medlemmar.
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5 Utvärdering av anbud
Förutsatt att anbudsgivaren och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav kommer
Föreningen att utvärdera anbudet mot bakgrund av följande kriterier och viktning:
Nr Kriterier

Poäng

Viktning

Viktad poäng

(1–5)

x

=

Grundkriterier:

1

Det begärda totalpriset (engångskostnad beräknad
enligt 3.1)

20 %

2

Den tidsperiod som anbudsgivaren åtar sig att
erbjuda tjänster i fibernätet

5%

3

Den prissättning som kommer att tillämpas i förhållande till Föreningen och de slutliga bredbandsanvändarna (löpande kostnader inkl drift och
underhåll, beräknade enligt 3.1 och 3.4)

15 %

Övriga kriterier i förfrågningsunderlaget:
Allmänna:

4

Tydlighet, enkelhet och rimlighet i uppfyllandet av
villkoren i punkt 2.3 Anbudets omfattning

5%

5

Referenser på genomförda uppdrag, punkt 4.3

5%

Specifika, enligt punkt 8:

6

Tjänsteutbud idag och i framtiden

10 %

7

Service-, drifts- och underhållsorganisation och villkor

10 %

8

Flexibla abonnemangsformer

10 %

9

Upplevd kvalitet och enkelt handhavande på
tjänsteplattform/portal

5%

10

Driftssäkerhetsaspekter

5%

11

Stöd/organisation för föreningen under Projektet

5%

12

Samlad bild av leverans enligt punkt 4.5

5%

Totalt
5.1

Viktning och poängsättning av anbud

För de tre grundkriterierna gäller följande: De anbud som anger det lägsta priset för genomförande,
längsta tjänsteperiod och lägsta kundpris, erhåller 5 poäng i respektive kategori. Anbud med högre
pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris / högre
pris × 5 poäng. Poängsummorna kommer härefter att viktas.
Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 1 000 kr, vilket är det lägsta av de lämnade
anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som t ex lämnar ett
anbud med priset 1 250 kr tilldelas 4 poäng (1 000 / 1 250 × 5). Efter viktning av poängen
(4 × 0,50) erhåller sistnämnde anbudsgivare 2 poäng för kriteriet.
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Övriga kriterier åsätts vardera poäng 1–5 där 5 poäng bäst uppfyller Föreningens krav. Erhållen
poäng multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng.
Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer
att anses ha givit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och får leverera till Föreningen. Om
flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta pris för
genomförande leverera till Föreningen.

5.2

Anbudsöppning

Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte. Föreningen kan komma att välja
leverantör utan föregående förhandling.

5.3

Kontraktstilldelning

Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört
föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt
tecknas sedan med vald leverantör tidigast efter 10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör
finns ej.
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6 Avtalstid
Avtalet mellan Föreningen och Anbudsgivaren tecknas på 5 år med möjlighet för föreningen att
förlänga avtalet i max ytterligare 2 år.

6.1

Omförhandling och uppsägning av avtal i förtid.

Föreningen skall ha rätt att omförhandla eller säga upp avtalet om anbudsgivaren under
avtalsperioden inte tillhandahåller tjänsterna i enlighet med villkoren under punkterna 2.3 och 8,
d v s om föreningen finner att anbudsgivaren inte ger grossisttillträde enligt förordningen eller att
priserna på grossisttillträdet ligger markant över andra mer konkurrensutsatta delar av Sverige.
Likadant gäller, att om andra kommunikationsoperatörer har ett väsentligt större tjänsteutbud eller
priser som understiger föreningens med mer än 25%, skall föreningen ha rätt att som första steg
omförhandla avtalet. Även tre SLA nivå-brott under ett års tid skall vara skäl för uppsägning.
Fiberföreningen skall skriftligt meddela sina synpunkter till Anbudsgivaren. Ger omförhandling under
3 månader ingen förbättring av utbud, priser eller SLA-nivå skall Föreningen ha rätt att häva avtalet
med 9 månaders uppsägningstid från ursprungsbrevets datum.
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7 Bilagor
Följande bilagor kompletterar förfrågningsunderlaget:
1. Översiktskarta över Föreningens geografiska område
2. Förteckning över fastigheter som skall anslutas
3. Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling
4. Villkor som föreningen måste följa i upphandlingen
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Bilaga 1: Översiktskarta över Föreningens geografiska område
Inklusive önskade abonnentanslutningar och punkter för stamanslutning (se Bilaga 2).
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Bilaga 2: Förteckning över fastigheter som skall anslutas
Följande fastigheter och anslutningspunkter är kontrakterade hittills:
Fastighet
ANGÖLSMÅLA 1:8

RÖSHULT 1:38

DALANSHULT 1:10

RÖSHULT 1:41

DALANSHULT 1:22

RÖSHULT 1:44

DALANSHULT 1:27

RÖSHULT 1:50

DALANSHULT 1:36

RÖSHULT 1:53

DALANSHULT 1:42

RÖSHULT 1:54

DALANSHULT 1:43

TULSEBODA 1:118

DALANSHULT 1:46

TULSEBODA 1:176

DALANSHULT 1:48

TULSEBODA 1:39

DALANSHULT 1:53

ULVABODA 1:3

DALANSHULT 1:59

ULVABODA 1:17

DALANSHULT 1:63

ULVABODA 1:27

DALANSHULT 1:66

ULVABODA 1:28

DALANSHULT 1:67

ULVABODA 1:29

DALANSHULT 1:69

VÄGHULT 1:7

EBBEMÅLA 1:7

VÄGHULT 1:42

EBBEMÅLA 1:12

VÄGHULT 1:44

EBBEMÅLA 1:15

ÅMMA 1:9

EBBEMÅLA 1:16

ÅMMA 1:29

EBBEMÅLA 1:21
EBBEMÅLA 1:30
EBBEMÅLA 1:32
EBBEMÅLA 1:34
EBBEMÅLA 1:35
FÅGLEBODA 1:8
FÅGLEBODA 1:10
FÅGLEBODA 1:11
FÅGLEBODA 1:16
FÅGLEBODA 1:17
FÅGLEBODA 1:20
JUTANÄS 1:11
JUTANÄS 1:14
KRÄFTEMÅLA 1:5
KRÄFTEMÅLA 1:14
KRÄFTEMÅLA 1:16
KÄLLEBODA 1:18
KÄLLEBODA 1:33
KÄRINGBYGD 1:14
KÄRINGBYGD 1:16
MÖRBOHULT 1:7
MÖRBOHULT 1:36
MÖRBOHULT 1:41
MÖRBOHULT 1:45
MÖRBOHULT 1:51
MÖRBOHULT 1:55
MÖRBOHULT 1:56
RÖSHULT 1:6
RÖSHULT 1:10
RÖSHULT 1:11
RÖSHULT 1:15
RÖSHULT 1:16
RÖSHULT 1:22
RÖSHULT 1:35
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Bilaga 3: Grundprinciper inom offentlig upphandling
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som
styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i
Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa:
Icke-diskrimineringsprincipen
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av
deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den
upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller
kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig
att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra
orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.
Likabehandlingsprincipen
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla
leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör
får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom
samma regler och tidsfrister ska gälla alla.
Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i
rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten
genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.
Principen om öppenhet/transparens
Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av
öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas,
upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska
informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara
förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.
Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en
medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
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Bilaga 4: Villkor som fiberföreningen måste kunna visa att man följer i
tillämpliga delar i sina upphandlingar
1
2
3

Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer.
Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform
Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till
att befintliga dominerande aktörer gynnas.

4

Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande
sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f § i förordning (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder (”Förordningen”).
Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom
sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för
jämförbara tjänster.
Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en
separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll
som avses i 9 g § i Förordningen.

5

6

7

Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den
verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i 9 g § i Förordningen visar sig
vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod.
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