
 

Introduktion 
Kommunen kommer att kontrollera anbuden i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Detta
innebär för anbudsgivarna att handlingar rörande leverantörens lämplighet endast skickas in på begäran (15
kap). Kommunen förbehåller sig rätten att i samband med upphandlingen och under kontraktets giltighetstid
inhämta bevis som styrker uppfyllande av ställda krav på anbudsgivaren/leverantören samt varan/tjänsten.
Kommunen kommer att bedöma om skakravet anses vara uppfyllt utifrån anbudsgivarens svar. Kommunen
har rätt att utesluta anbudsgivare som inte anses ha uppfyllt skakravet utifrån kommunens krav samt utifrån i
anbudet lämnade uppgifter. 

1.0 UPPGIFTER
 

1.1 Krav
Anbudsgivaren ska uppge namn på enskild firma eller bolag med F-skatt och organisationsnummer eller
redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag som anlitas.
 

1.2 Krav
Anbudsgivaren ska uppge förnamn och efternamn på kontaktperson och behörig firmatecknare (för
avtalsteckning)
 

1.3 Krav
Anbudsgivaren ska uppge e-postadress.
 

1.4 Krav
Anbudsgivaren ska uppge telefonnummer.
 

2.0 ACCEPTANS AV KRAV OCH VILLKOR
 

2.1 Krav
Vid avtalsstart ska samtliga avtalsvillkor vara uppfyllda om inte annat anges. Anbudsgivaren intygar att
samtliga krav och villkor i förfrågningsunderlaget accepteras.
 

3.0 EKONOMISK KAPACITET
 

3.1 Krav
Leverantören ska ha en tillräckligt stabil ekonomi för att utföra uppdraget. Vid anbudstillfället och under
avtalstiden ska Leverantören ha en rating (riskklass) som ska uppgå till lägst 40 i enlighet med Creditsafe
eller likvärdigt kreditinstitut. 
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I de fall Leverantören inte kan uppfylla god kreditvärdighet ska Leverantören på begäran av Beställaren
lämna en godtagbar förklaring till ifrågavarande kreditvärdighet.
 

I de fall anbudsgivaren är knuten till auktoriserad faktureringstjänst ska tillhandahållaren av den
auktoriserade faktureringstjänsten uppfylla samma krav som ovan.
 

3.2 Krav
Konstnären ska vara yrkesverksam enligt Härnösands kommuns riktlinjer för konst, samt ha F-skattsedel,
eller vara anknuten till auktoriserad faktureringstjänst.
 

4.0 REFERENSUPPDRAG
 

4.1 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ REFERENSUPPDRAG ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Text och eventuella bilder enligt Upphandlingsföreskrifterna.
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