
1.0 Krav på anbudslämnare

Bekräfta att nedanstående krav uppfylls genom att bocka i svarsrutan Ja.

1.1 Krav
I svarsfältet nedan lämnas uppgifter om anbudsgivaren som bör innehålla:
• Firmanamn
• Kontaktperson
• Telefonnummer och e-postadress
• Besöksadress
• Postadress
• Person-/Organisationsnummer
• Behörig firmatecknare och Titel.

1.2 Krav
Uteslutning av anbudslämnare

Anbudslämnaren ska intyga att det inte finns omständigheter för att utesluta anbudslämnaren i enlighet med
det som anges i 13 kap 1-3 §§ LOU som avser brott, obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter samt
missförhållanden i övrigt i fråga om leverantörs verksamhet.

Anbudslämnaren bekräftar att det inte föreligger belastning enligt ovan.

1.3 Krav
Krav på registrering

Anbudslämnare ska vara registrerad i aktiebolags- handels- eller föreningsregister eller motsvarande som
förs i det land där anbudslämnarens verksamhet är etablerad. Som bevis kan t ex aktuell registeruppgift från
Bolagsverket komma att begäras in innan tilldelningsbesked skickas, behöver dock ej bifogas vid
anbudsinlämningen.

Bekräfta att kravet uppfylls.

1.4 Krav på bilaga

Vid inlämning ska [ Yrkestrafiktillstånd ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Yrkestrafiktillstånd

Skakrav

Skolskjutsar (UH-2017-110)

Diarie

Skakrav Namn
Skolskjutsar

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär.
Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner
till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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Anbudslämnaren ska inneha giltigt yrkestrafiktillstånd. Bifoga giltigt bevis.

1.5 Krav
Ekonomisk och finansiell ställning

Anbudslämnaren ska ha en tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning för att kunna genomföra uppdraget.
Kravet anses uppfyllt om anbudslämnaren uppfyller följande kriterier (d v s båda kriterierna ska vara
uppfyllda): 
• innehar rating fem (5) eller högre enligt Bisnode Sverige ABs ratingsystem.
• uppfyller omsättningskrav för de antal fordon som anbudslämnaren lämnat anbud på. se Upphandlingens
föreskrifter 3.1 Ekonomisk och finansiell ställning.

Om företaget ej uppfyller kravet på ekonomisk ställning kan företaget åberopa annat företags ekonomiska
kapacitet (vilken ska uppfylla ovan angivna krav). Intyg om att anbudslämnaren kommer att förfoga över de
nödvändiga resurserna, t ex genom koncerngaranti eller liknande ska lämnas tillsammans med anbudet (se
LOU 14 kap. 6 §). Åtagandet från det andra företaget ska avse hela kontraktstiden.

Bekräfta att kravet uppfylls.

1.6 Krav
Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudslämnaren ska ha teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet som krävs för kontraktets
genomförande samt ha erforderlig personal- och tekniska resurser för att uppfylla krav som ställs på
utförande av uppdrag enligt detta förfrågningsunderlag. 

Lämna en företagspresentation som styrker anbudsgivarens förmåga att fullgöra uppdraget. Presentationen
kan t.ex. innehålla följande uppgifter:
• Antal år som företaget haft verksamhet
• Var företaget är etablerat
• Organisation
• Antal anställda
• Vilken typ av verksamhet som företaget bedriver
• Uppgift om fordonsflotta
• I det fall anbudslämnaren hänvisar till andra företags kapacitet bör dessa företag presenteras med
motsvarande uppgifter enligt ovan.

Använd svarsrutan nedan eller hänvisa till bilaga där efterfrågad information framgår.

1.7 Krav på bilaga

Vid inlämning ska [ Referenser ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Referenser

Anbudslämnaren ska ha kunskap och erfarenhet av liknande uppdrag. Med liknande uppdrag avses
skolskjuts eller färdtjänst. Minst två (2) olika referensuppdrag ska anges och uppdragen ska ej vara äldre än
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tre (3) år. Har anbudslämnaren utfört uppdrag åt upphandlande myndighet, får upphandlande myndighet
anges som en av referenserna.

Fyll i referensuppgifter i bilaga "Referensbilaga till svarsbilaga Skakrav" och bifoga anbudet.

2.0 Övriga krav

2.1 Krav
Anbudet är bindande till och med 2018-07-31.

2.2 Krav
Villkoren i bilaga Kontrakt accepteras.

Vad avser kraven på Trafiksäkerhetsplan, Kvalitetsledningssystem samt Miljöledningsarbete (se bilaga
Kontrakt rubrik 1.6.4, 1.6.5och 1.6.6) kommer upphandlande myndighet före kontraktsskrivning begära bevis
på att kravet uppfylls. Bevis ska vara upphandlande myndighet tillhanda inom 5 arbetsdagar.

2.3 Krav
Anbudslämnaren godkänner upphandlingsdokumenten i sin helhet.
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