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Offertförfrågan/direktupphandling 

Mellansveriges E-handelscentrum, MSEHC (769634-1184) bjuder in till en 

direktupphandling av administration, ekonomi, utbildning samt projektledning inom 

projektet ’Digitaliserad & hållbar affärsutveckling’. Projektperioden löper mellan 

200817-211231 och finansieringen av projektet sker via Leader Gästrikebygden och 

EUs landsbygdsfond.  

Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil och god 

ekonomi, att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av 

skatter och avgifter) uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess 

företrädare, inte är dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida 

avtal och utförande av uppdraget.  

Omfattning/krav/bilagor 

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler kan och vill utveckla 

entreprenörskap, idéer och nya verksamheter som bidrar till en levande landsbygd. 

Målet med projektet är att skapa nya nätverk, kunskaper och gemensam plattform 

för digitala affärsmöjligheter. Aktiviteterna i projektet är, förutom projektledning 

och administration; utbildningar, workshops, föreläsningar och studiebesök. 

Projektbudgeten ligger på 480 000 kr ex. moms (600 000 kr inkl.moms) Under 

avtalsperioden 200817-211231 förväntas du som leverantör sköta nedanstående 

arbetsuppgifter: 

I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter: 

Ekonomi, 84 h: 

• Löpande bokföring  

• Löpande avstämningar mot budget 

• Bevaka resursanvändningen i projektet 

• Färdigställa underlag till del- och slutrapportering till Leader & SJV 

Administration, 239 h: 

• Dokumentation 

• Sammanställande och förberedelser till möten (dokumenthantering) 

• Transkription och sammanställning av projektaktiviteter 

• Sammanställande av projektdokument och blanketter 

• Projekthantering (kontakter med Leader och SJV) 
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• Projektredovisning (del och slutrapport) 

• Administrativt stöd till övriga befattningar inom projektet 

• Uppdatera Facebooksidan 

• Uppdatera hemsidan 

Projektledning, 239 h: 

• Sammankallande (möten och aktiviteter) 

• Delegerande av arbetsuppgifter 

• Organiserande av aktiviteter 

• Genomförande av aktiviteter 

• Uppföljning av aktiviteter 

• Kommunikation med externa projektpartners 

• Bevaka så att projektets riktlinjer följs 

• Bevaka eventuella förändringar i projektet (behov av ansökan om 

förändring) 

Utbildning, 250 h: 

• Behovsanalys och planering av målgrupper/deltagare 

• Skapande av arbetsmaterial 

• Koordinera och driva utbildningarna 

• Genomförande av aktiviteter  

• Frågor & svar i samband med utbildningsinsatserna (för deltagarna)  

• Utbildningsportal för deltagare under utbildningsperioden/aktiviteten 

 
*Se bilaga_projektbeskrivning 

Köpet omfattar således del eller helentreprenad.  

Prissätt de delar som är relevanta i din offert. 

Delområde; Ekonomi (enl. arbetsuppg. ovan) Pris/h 

Delområde; Administration  
(enl. arbetsuppg. ovan) 

Pris/h 

Delområde; Projektledning 
 (enl. arbetsuppg. ovan) 

Pris/h 

Delområde; Utbildning (enl. arbetsuppg. 

ovan) 
Pris/h 

 

Önskemål är flexibilitet mellan de olika arbetsområdena, då det under vissa 

perioder komma ligga mycket fokus på aktiviteter och mindre på andra områden. 
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SKA krav 

• Leverantören SKA ha F-skattsedel 

• Leverantören SKA hålla utbildningarna på den plats projektägaren föreslår 

• Leverantören SKA kunna påbörja sitt uppdrag omgående (200817) 

• Leverantören SKA bilägga utbildningsplan, om anbud lämnas på Utbildning 

Ett ska-krav är det krav som måste uppfyllas för att gå vidare i 

bedömningsprocessen.  

Kontroll av leverantör och lämnad offert 

MSEHC kommer att kontrollera att samtliga krav uppfylls på varan och/eller 

tjänsten samt leverantören. Den offert som bäst uppfyller ställda krav och 

bedömningspunkterna i enlighet med offertförfrågan kommer att få uppdraget.  

Offerten kommer att bedömas utifrån en kombination av ska-krav, 

bedömningspunkter samt pris. 

Bedömningspunkter är de extra önskemålen på produkten/tjänsten som utöver ska-

kraven kan efterfrågas och kommer att värderas i bedömningen av offerterna för 

att bedöma vilken offert som bäst uppfyller våra behov och önskemål. 

Observera att leverantören inte behöver uppfylla/klara av bedömningspunkterna 

utan att uppfyllandet av en bedömningspunkt kommer göra att offerten värderas 

högre i den samlade bedömningen. 

Följande bedömningspunkter kommer att värderas i denna direktupphandling: 

• Vi ser gärna att leverantören lägger ett anbud på hela upphandling, men 

förbehåller oss rätten att välja delar ur anbudet 

• Leverantören bör ha goda datakunskaper  

• Leverantören bör ha stor kunskap om projektredovisning 

• Leverantören bör ha god kunskap gällande digitaliseringsfrågor 

• Leverantören bör vara insatt i GDPR 

MSEHC kan komma att kalla representanter för offerten till 

avstämningsmöte/intervju i syfte att kvalitetssäkra offerten. Ersättning för detta 

utgår inte. 
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Offertens innehåll 

Offerten ska vara skriftlig, författad på svenska och vara utformad enligt det som 

efterfrågas i offertförfrågan.  

Leverantören ska i sin offert ange följande: 

1. Leverantörens företagsnamn 

2. Organisationsnummer 

3. Adress 

4. Telefonnummer 

5. Mejladress 

6. Kontaktperson 

7. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen 

8. Faktureringsförfarande, delfakturor eller slutfaktura vid uppdragets slut. 

Sista dag för inlämning av offert 

Offerten ska lämnas in till: helena@calibri.se (för Mellansveriges E-

handelscentrum´s räkning) senast 2020-07-31 

På grund av världsläget och rådande omständigheter, beklagar vi att 

svarstiden/anbudstiden är något kortare än önskvärt. Vi har varit tvungna att vidta 

åtgärder för att snabbt ställa om i projektplaneringen och ber om ursäkt. 

Frågor och svar 

Alla frågor rörande denna offertförfrågan ska skickas till helena@calibri.se (för 

Mellansveriges E-handelscentrum´s räkning) senast 2020-07-27 och kommer att 

besvaras snarast möjligt till alla leverantörer.   

 

Avtalstid 

200817-211231 
 

Meddelande om antagen offert 

Efter utvärdering kommer samtliga leverantörer som lämnat en offert att få 

skriftligt besked om de blivit utsedda att få leverera detta uppdrag eller inte.  

Vi har för avsikt att teckna avtal med utsedd leverantör under vecka 33. 
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Hofors den 2020-07-06 
 

Helena Norling 
för 
Mellansveriges E-handelscentrum 
Skolgatan 7 
813 30 Hofors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   


