
  

1 (6)  
  2019-05-15 

    
   
    

 

 

 

 

SALA KOMMUN 
Samhällsbyggnadskontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
samhallsbyggnad@sala.se 
www.sala.se 

Marie-Anne Deleryd 
Enhetschef Gata/Park 

marie-anne.deleryd@sala.se  

 

S
A
L
A
1
0
0
0
, 
v
 1

.0
, 
2
0
1
0
-0

8
-2

6
 

  

  

INBJUDAN 

Anbud leveransvirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 (6)  
  2019-05-15 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 
 

 

ALLMÄN INFORMATION 

Sala kommun äger och förvaltar genom egen skogvaktare ca 4 700 ha produktiv 

skogsmark. Skogsinnehavet är till största delen beläget runt Sala tätort, men skiften 

finns också i Ransta, Västerfärnebo, Salbohed, Isätra och Sätrabrunn.  

Hela innehavet är certifierat enligt FSC direkt under svenska FSC. 

Årligen avverkas ca 17 000 m3fub rundvirke. All avverkning sker integrerat med 

Ösby Naturbruksgymnasium, där eleverna under vägledning av instruktörer 

avverkar och skotar virket. 

 

BESTÄLLARE 

Sala kommun, Samhällsbyggnadskontoret 

Box 304 

733 25 SALA 

Besöksadress: Stora Torget 1 

 

KONTAKTPERSON 

Sala Kommun Samhällsbyggnadskontoret 

Marie-Anne Deleryd 

Box 304  

733 25 SALA 

Tel: 0224-74 75 01 

E-post: marie-anne.deleryd@sala.se 

 

Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till: 

Marie-Anne Deleryd, enhetschef Gata/Park, Samhällsbyggnadskontoret enligt ovan. 

 

1 OMFATTNING 

Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av 

leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav. 

Leveransvirket består av normaltimmer, klentimmer, stamblock, massaved, 

energived och grot.  

Årsavverkningen är ca 17 000 m3fub och är fördelat på ca 8 000 m3fub 
timmersortiment och 9 000 m3fub massavedsortiment. Till detta tillkommer ca  
1 000 m3s grot. Anbudet är inte delbart, dvs. en köpare kommer att antas för totala 
volymen.  
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Avverkning sker med huvudentreprenör Ösby Naturbruksgymnasium. Vid 

avverkningstoppar kan köparens avverkningsresurser komma att tas i anspråk. 

Externa entreprenörer ska känna till och leva upp till kraven i den svenska FSC-

standarden.   

 
Avtalsperioden är ett (1) år fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30.  
 
Årsavverkningen och sortimentsfördelningen är ej absolut utan de kan variera 
beroende på konjunktur, budgetförutsättningar och kalamiteter.  

 

Aptering av sortimenten sker mot köparens aktuella basprislista. Köparen tillser att 

Sala kommuns entreprenörer har tillgång till aktuell apteringsfil. Köparen skall 

också under varje avverkningssäsong erbjuda en utbildningsdag i aptering för Ösby 

Naturbruksgymnasiums instruktörer och elever. 

 

2 ADMINISTRATIVA KRAV 

2.1 Anbudsgivning 

2.1.1 Anbudets form och innehåll 

Anbud ska vara på svenska. Digitalt avgivna anbud ska vara läsbara i program från 

Windows-familjen alternativt vara i PDF-format. 

Anbudssummor (priser) ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssummor avges 

exklusive mervärdesskatt. 

Anbud ska vara undertecknat av person som är behörig att företräda anbudsgivaren, 

skannas i och medskickas som bifogad fil.  

Följande uppgifter skall anges i anbud: 
 Företagets organisationsnummer, företagsform och hemvist.  
 Försäkran att företaget i vederbörlig ordning är registrerat för inbetalning 

av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivare. 
 Referenslista 
 Gällande prislistor 
 Kvalitetssäkringssystem 
 Miljöpolicy  
 Leverantörens serviceorganisation och åtagande 
 Leverantörens kompetens och referenser från liknande projekt 

 
Eventuella reservationer, förutsättningar för anbudet etc. skall vara prissatta. 
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Anbudet för rundvirke skall innehålla ett premietillägg utöver aktuell basprislista 

fritt bilväg enligt nedan; 

 
Normaltimmer, Stamblock premietillägg per m3fub i svenska kronor, 
SEK 
 
Klentimmer   premietillägg per m3fub i svenska kronor, 
SEK 
 
Massavedssortiment  premietillägg per m3fub i svenska kronor, 
SEK 
 
Energived   Se nedan 
 

Förutom premietillägget skall anbudet också innehålla ett certifieringstillägg per 

m3fub i svenska kronor, SEK, för all rundvedsvolym exkl bränsleved.    

Anbudet för Energived skall innehålla totalt pris per m3fub fritt bilväg i svenska 

kronor, SEK. 

Anbudet för Grot skall innehålla totalt pris per MWh fritt hygge i svenska kronor, 

SEK, för hela entreprenaden. 

2.1.2 Anbudstidens utgång 

Anbud för köp av leveransvirke ska vara kommunen tillhanda 2019-06-10. 

2.1.3 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 

2.1.4 Adressering 

Anbud skickas till:  

Sala kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Marie-Anne Deleryd 

Box 304 

733 25 SALA 

Eller elektroniskt till:  

E-post: marie-anne.deleryd@sala.se 

 

2.2 Anbudsöppning 

Anbuden öppnas vid en förrättning där minst två personer som beställaren utsett är 

närvarande. 

 

mailto:marie-anne.deleryd@sala.se
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2.3 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Med anbudsprövning avses såväl prövningen av anbudsgivaren (kvalificeringsfas) 

som prövningen av anbudet (tilldelningsfas). 

I kvalificeringsfasen sker en prövning av om anbudsgivaren uppfyller ställda krav. 

Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas av anbudsgivaren för att anbud ska 

kunna antas. 

I tilldelningsfasen sker en prövning av om anbudet uppfyller ställda krav avseende 

leveransvirket och att anbudet inte innehåller några reservationer (godkänt anbud). 

2.3.1 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter 

I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära in 

uppgifter från behörig myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för 

inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. 

Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från kronofogdemyndigheten 

huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter och avgifter. 

2.3.2 Kontraktstecknande 

Kontraktstecknande sker omedelbart efter genomförd anbudsutvärdering. 

 

3 KOMMERSIELLA VILLKOR 

3.1 Syn avseende väsentliga förhållanden 

Anbudsgivaren förutsätts före anbudets avgivande ha skaffat sig kännedom om 

förhållanden av betydelse för anbudet. 

 

3.2 Försäkring 

Anbudsgivaren skall under utförande- och ansvarstid teckna och bibehålla 

allriskförsäkring avseende vid varje tillfälle gällande värde på levererat gods samt 

ansvarsförsäkring gällande även produktansvar med försäkringsbelopp för sak- och 

förmögenhetsskador. 

 

3.3 Ansvar mot tredje man 

Anbudsgivaren är ensam ansvarig för de eventuella skador som kan uppkomma i 

samband med anbudsgivarens arbeten. Eventuella skadestånd regleras genom 

anbudsgivarens försorg. Vid inträffad olyckshändelse, som drabbar tredje part, skall 

anbudsgivaren omgående underrätta beställaren härom. 

 

3.4 Dokumentation 

Dokumentation skall vara på svenska.  
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 3.5 Utforsling 

Virket utforslas löpande. Allt virke ska vara utforslat senast det datum som 29 § 

skogsvårdslagen föreskriver. Grot ska skotas till väg så snart avverkningen är 

slutförd och vara bortforslat från väg senast 1 maj 2021.  

 

3.6 Betalning 

Betalning sker löpande efter inmätning och överenskommelse.   

 

3.7 Utvärdering av anbud 

Vid utvärdering av inkomna anbud baseras beräkningarna på föregående års 

avverkningar och virkeskvalitet.  

 

3.8 Hävning 

Beställaren äger rätt att häva avtalet om anbudsgivaren under avtalstiden häftar i 

skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende 

betalning upprepas.  

 

3.9 Tvist 

Svensk rätt ska äga tillämpning på rättsförhållandena mellan parterna och på detta 

avtal. Tvist ska avgöras av allmän svensk domstol.  
 


