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Rådgivning kommunikation och konsultstöd för produktion av extern och intern
kommunikation, diarienummer 2011:35 001.LED

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (352) 29 29-42670
E-post: ojs@publications.europa.eu Information och blanketter online: http://simap.europa.eu

MEDDELANDE OM UPPHANDLING
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER)
Officiellt namn:

Första AP-fonden

Postadress:

Box 16294 Besöksadress: Regeringsgatan 28

Ort:

Stockholm

Land:

Sverige

Kontaktpunkt(er):

Ossian Ekdahl

Telefon:

+46 856620209

procurement.201135@ap1.se

Fax:

+46 856620400

Postnummer: 10325

Attention:
E-post:

Internetadress(er) (i förekommande fall)
Upphandlande myndighet (URL): http://www.ap1.se
Upphandlarprofil (URL):
Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovan nämnda kontaktpunkt(er)
Annan: Fyll i uppgifterna i bilaga A.I
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad
dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovan nämnda kontaktpunkt(er)
Annan: Fyll i uppgifterna i bilaga A.II
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till:
Ovan nämnda kontaktpunkt(er)
Annan: Fyll i uppgifterna i bilaga A.III
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I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER
Departement eller annan central, regional eller
lokal statlig myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan

Allmänna offentliga tjänster

Regional eller lokal myndighet

Miljö

Regionalt eller lokalt organ
Offentligrättsligt organ
EU-institution/-organ eller internationell
organisation
Annan (ange vilken):

Försvar
Samhällsskydd och rättsskipning
Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvård
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Social trygghet
Fritidsverksamhet, kultur och religion
Utbildning
Annan (ange vilken):

Agerar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar?:
ja

nej
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AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING

II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen
Rådgivning kommunikation och konsultstöd för produktion av extern och intern kommunikation, diarienummer
2011:35 001.LED
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
(Välj den kategori – byggentreprenad, varor eller tjänster – som bäst motsvarar det specifika föremålet för
upphandlingen (endast ett alternativ ska väljas))
a) Byggentreprenad
Utförande

b) Varor
Köp

Projektering och utförande

Leasing

Genomförande, oavsett
form, som tillgodoser de
krav som den upphandlande
myndigheten har specificerat

Hyra

c) Tjänster
Tjänstekategori nr
(för tjänstekategorierna 1-27, se
bilaga II till direktiv 2004/18/EG)

Hyrköp
En kombination av
ovanstående

Huvudplats för byggentreprenaden

Huvudplats för leveransen

Huvudplats för utförandet
NUTS-kod SE11

II.1.3) Meddelandet gäller
En offentlig upphandling
Upprättande av ett ramavtal
Inrättande av ett dynamiskt inköpssystem
II.1.4) Information om ramavtal (i förekommande fall)
Ramavtal med flera aktörer

Ramavtal med en enda aktör

Antal
ELLER, i förekommande fall,högsta antal deltagare i
det planerade ramavtalet 5
Ramavtalets löptid:
antal år: 3

eller månader:

Motivering för ett ramavtal med en löptid på över fyra år:
Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid (i förekommande fall; ange
belopp med siffror):
Uppskattat värde exkl. moms:
ELLER kostnadsram:
mellan 3 000 000,00

Valuta:
och 7 500 000,00

Kontraktens frekvens och värde: (om känt):

Valuta: SEK

4/ 17

ENOTICES_AnnaSj 09/05/2011- ID:2011-064118

Standardformulär 2 - SV

Rådgivning kommunikation och konsultstöd för produktion av extern och intern
kommunikation, diarienummer 2011:35 001.LED

II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Upphandlingen består av två delar:
1). Rådgivning kommunikation omfattar rådgivning såsom kommunikationsstrategi, budskapsplattform,
mediaträning och rådgivning vid särskilda kommunikationstillfällen och löpande kommunikation.
2). Konsultstöd för produktion av extern och intern kommunikation omfattar:
- Utformning och produktion av digital årsredovisning, inklusive illustrationer (grafer, diagram, tabeller etc.), form,
färg och fotoregi
- Utformning och produktion av halvårsrapport och ägarrapport (ej tryck)
- Utformning och produktion av företagspresentation
- Webbaserat korrekturförfarande
- Projektledning
- Översättning svenska/engelska och engelska/svenska
- Analys, utformning och innehåll av hemsidan och intranätet
- Programmering av hemsida och intranät
- Redigering av texter
Fonden ställer som krav att leverantörer måste kunna bistå fonden med Rådgivning kommunikation (del 1 ovan).
Leverantörer som endast kan bistå fonden med konsultstöd för produktion av extern och intern kommunikation
(del 2 ovan) kommer ej att bjudas in till att delta i upphandlingen.
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II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudordlista
Huvudobjekt

79416200

Tilläggsobjekt

72200000

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

79412000
II.1.7) Omfattas upphandlingen av avtalet om offentlig upphandling?
ja

nej

II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera delar? (närmare uppgifter om delar lämnas i bilaga B – fyll i en bilaga för
varje del)
ja

nej

Om ja, ange om anbud ska lämnas för (välj ett alternativ)
endast en del
en eller flera delar
alla delar
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?
ja

nej

II.2) UPPHANDLINGENS MÄNGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mängd eller omfattning (inklusive alla eventuella delkontrakt och optioner)
- Tjänsterna upphandlas för tre år med möjlighet till förlängning ett år.
- Rådgivning kommunikation sker på ad hoc basis varför endast en ungefärlig kostnadsram kan anges.
- Digital årsredovisning.
- Halvårsrapport omfattar ungefär samma omfång som halvårsrapporten för 2010, cirka 10 sidor (ej tryck)
- Ägarrapporten omfattar cirka 16 sidor (ej tryck)
- Inget minsta avrop garanteras.
- Produktion av eventuella övriga rapporter.
- Eventuellt kan flera rapporter komma att tryckas.
I förekommande fall, beräknat värde exkl. moms (ange belopp med siffror):

Valuta:

ELLER kostnadsram: mellan 3
000 000,00

Valuta: SEK

och 7 500 000,00

II.2.2) Option (i förekommande fall)
ja

nej

Om ja, beskriv optionen:
12 månaders förlängning.
Om möjligt, ange preliminär tidsplan för utnyttjande av optionen:
antal månader:
eller dagar:
(fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
Antal eventuella förlängningar (if any): 1

eller kostnadsram:
mellan

och

Om möjligt, ange beräknad tidsram för senare upphandling i samband med kontrakt som kan förnyas:
antal månader:
eller dagar:
(fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

II.3) KONTRAKTETS LÖPTID ELLER TIDSFRIST FÖR SLUTFÖRANDE
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Antal månader: 36

eller dagar:

ELLER
Startdatum

(dd/mm/åååå)

Slutdatum

(dd/mm/åååå)

(fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
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AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
III.1) VILLKOR FÖR KONTRAKTET
III.1.1) Begärda säkerheter och garantier (i förekommande fall)

III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där detta
framgår
Löpande fakturering.
III.1.3) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta (i
förekommande fall)
III.1.4) Andra särskilda villkor för kontraktets fullgörande (i förekommande fall)
ja

nej

Om ja, beskriv de särskilda villkoren
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE
III.2.1) De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller
handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
1. Beskriv inom vilka affärs- och/eller verksamhetsområdet företaget är verksamt.
2. Ange om företaget arbetar eller har arbetat med andra AP-fonder och specificera i sådana fall inom vilket
område.
3. Ange hur länge verksamheten har bedrivits för respektive ovan nämnda område. Minst tre år i branschen är
ett krav.
4. Ange antalet anställda per 31 december 2010 samt antalet anställda per verksamhetsområde.
5. Ange var företaget bedriver sin verksamhet, fysisk adress.
6. Ange om företaget anlitar underleverantörer och hur dessa används i rådgivning och produktion.
7. Bifoga registreringsbevis.
8. Bifoga intyg som visar att företaget är registrerat för betalning av mervärdesskatt och innehar F-skattesedel.
9. Bifoga ifylld blankett 4820 "Begäran om upplysningar offentlig upphandling" från Skattemyndigheten.
10. Bifoga intyg som visar att anbudsgivaren inte är i konkurs, likvidation eller liknande samt att denna inte är
föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation eller liknande.
11. Bifoga utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen UC eller motsvarande) som visar
att anbudsgivarens finansiella eller ekonomiska stabilitet minst motsvarar kreditnivå 3 enligt UC:s skala eller
motsvarande.
12. Information om företagets huvudägare och viktiga samarbetspartners ska anges.
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är
Minimistandardnivåer som eventuellt krävs
nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: (i förekommande fall):
1. Bifoga årsredovisningar för de senaste två åren.
2. Ange, om möjligt, företagets fem största kunder samt
hur länge de har varit kunder. Specificera vilka tjänster
som företaget har utfört åt respektive kund. Ange även
referenser för eventuell kontakt.
3. Ange hur stor del av företagets omsättning de fem
största kunderna står för, uppdelat per kund.
4. Ange omsättning per verksamhetsområde.
5. Ange antalet kunduppdrag under senaste året.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är
Minimistandardnivåer som eventuellt krävs
nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: (i förekommande fall):
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1. Ange vilken erfarenhet företaget har av rådgivning
och produktion av årsredovisning åt företag inom
kapitalmarknadsbranschen och åt bolag som omfattas
av den Svenska Koden för Bolagsstyrning (antal
uppdrag). Erfarenhet av arbete med bolag inom
kapitalmarknadsbranschen är ett krav. Ange också
referenser för eventuell kontakt.
2. Ange vilken erfarenhet företaget har av produktion av
digital årsredovisning samt erfarenhet av att jobba med
webbaserat korrekturförfarande för årsredovisningen.
Ange vilken mjukvara som används. Erfarenhet av
digital årsredovisningsproduktion är ett krav. Ange
också referenser för eventuell kontakt.
3.
Ange
det
totala
antalet
digitala
årsredovisningsproduktioner som företaget levererat
senaste två åren. Ange också referenser för eventuell
kontakt.
4. Ange vilken erfarenhet företaget har som rådgivare
för analys, utformning och innehåll av webbaserad
information (antal uppdrag). Ange också referenser för
eventuell kontakt.
5. Ange vilken erfarenhet företaget har av
programmering av webbsida/plattform och digitala
rapporter
(digital
årsredovisning).
Särredovisa
företagets programmeringskunskaper. Ange också
referenser för eventuell kontakt.
III.2.4) Reserverade kontrakt (i förekommande fall)
ja

nej

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder
Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning.
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III.3) SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TJÄNSTEKONTRAKT
III.3.1) Är utförandet av tjänsten förbehållet en bestämd yrkeskategori?
ja

nej

Om ja,lämna hänvisning till de lagar eller administrativa bestämmelser som gäller:
III.3.2) Skall juridiska personer ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som skall ansvara
för utförandet av tjänsten?
ja

nej
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AVSNITT IV: FÖRFARANDE
IV.1) TYP AV FÖRFARANDE
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
Selektivt
Påskyndat selektivt

Motivera valet av ett påskyndat förfarande:

Förhandlat

Finns redan utsedda anbudsgivare?
ja

nej

Om ja, ange namn på och adress till de ekonomiska
aktörer som redan utsetts enligt punkt VI.3)
Kompletterande information
Påskyndat förhandlat

Motivera valet av ett påskyndat förfarande:

Konkurrenspräglad dialog
IV.1.2) Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta (selektiva och
förhandlade förfaranden, konkurrenspräglad dialog)
Planerat antal aktörer
ELLER planerat lägsta antal 5

och , i förekommande fall, högsta antal 10

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande: 1)Leverantörens möjlighet med att bistå
fonden med endast rådgivning kommunikation (del 1) - kvalitet: bedömd förmåga att utföra uppdraget,
kompetens och erfarenhet vad gäller rådgivning inom kommunikation - samarbetsförmåga: här avses
leverantörens förmåga till lyhördhet och begriplighet i kommunikation med uppdragsgivaren. Det är en
fördel om leverantören snabbt har möjlighet att inställa sig på Första AP-fondens kontor i Stockholm då
tidplanen ofta är pressad. - relevant branscherfarenhet: erfarenhet av rådgivning strategisk kommunikation
åt bolag på kapitalmarknaden - referenser 2) Leverantörens möjlighet med att bistå fonden med rådgivning
kommunikation och produktion av extern och intern kommunikation (del 1 och 2) enligt punkterna ovan
och dessutom - Kvalitet: bedömd förmåga att utföra uppdraget, kompetens och erfarenhet vad gäller
rådgivning inom produktion av intern och extern kommunikation - relevant branscherfarenhet: erfarenhet
av årsredovisningsproduktion och produktion av digital årsredovisning för bolag på kapitalmarknaden referenser
IV.1.3) Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen (förhandlat förfarande,
konkurrenspräglad dialog)
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller
anbud att förhandla
ja

nej
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IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier (sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor)
Lägsta pris
ELLER
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till

nedan angivna kriterier (tilldelningskriterierna bör viktas, eller anges i prioritetsordning med det
viktigaste först om viktning inte är möjlig av påvisbara skäl)
de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller i det
beskrivande dokumentet
Kriterier

Viktning

Kriterier

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Viktning

IV.2.2) Kommer en elektronisk auktion att användas?
ja

nej

Om ja, lämna kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen (i förekommande fall)
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet (i förekommande fall)
2011:35 001.LED
IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
ja

nej

Om ja,
förhandsmeddelande

meddelande om upphandlarprofil

Meddelandenummer i EUT:

av den

(dd/mm/åååå)

Tidigare offentliggöranden (i förekommande fall)
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (med undantag av
handlingar för ett dynamiskt inköpssystem) eller beskrivande dokument (vid konkurrenspräglad dialog)
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar
Datum:

(dd/mm/åååå)

Klockslag:

Är handlingarna avgiftsbelagda?
ja

nej

Om ja, ange pris (ange belopp med siffror):
Betalningsvillkor och betalningssätt:

Valuta:

ENOTICES_AnnaSj 09/05/2011- ID:2011-064118

12/ 17

Standardformulär 2 - SV

Rådgivning kommunikation och konsultstöd för produktion av extern och intern
kommunikation, diarienummer 2011:35 001.LED
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/06/2011(dd/mm/åååå)
Klockslag:

IV.3.5) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta (om känt) (vid
selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog)
Datum:
(dd/mm/åååå)
IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
ES CS DA DE ET EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI

SV BG GA RO

Annan:
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud (öppet förfarande)
T.o.m.:
(dd/mm/åååå)
ELLER Antal månader:

ELLER dagar: (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

IV.3.8) Anbudsöppning
Datum:
(dd/mm/åååå)
Klockslag:
Plats (i förekommande fall):
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden (i förekommande fall)
ja

nej
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AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) ÄR DETTA EN ÅTERKOMMANDE UPPHANDLING? (i förekommande fall)
ja
nej
Om ja, ange planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

VI.2) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED
GEMENSKAPSMEDEL?
ja
nej
Om ja, ange vilket/vilka projekt och/eller program:
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION (i förekommande fall)
Information om Första AP-fonden samt tidigare publicerade årsredovisningar finns att läsa på fondens hemsida
www.ap1.se
Frågor avseende upphandlingen kan ställas procurement.201135@ap1.se senast den 25 maj kl. 16.00 2011.
Samtliga frågor kommer att besvaras i ett sammanhang och mot alla leverantörer den 27 maj 2011 genom
publicering på fondens hemsida, www.ap1.se
Anbudsansökning ska vara Första AP-fonden tillhanda senast den 15 juni 2011 kl 16.00. Anbudsansökningar skall
lämnas i elektronisk format (Word/pdf) via e-post till procurement.201135@ap1.se.
Enligt Lagen (2077:1091) om offentlig upphandling, senast ändrad genom SFS 2010:571, 9 kap., 4 § skall
vid användning av elektroniska medel i samband med anbudgivning, handlingar som avses i 10 kap. 3 §, 11
kap.6,7,9,11,12 och 14-16 §§ inlämnas före utgången av ovannämnda tidsfrist den 15 juni 2011, kl.16.00. För de
fall att dessa dokument inte finns tillgängliga i elektronisk form skickas dessa till Första AP-fonden, Regeringsgatan
28, Box 162 94, 103 25 Stockholm.
Obs att dessa handligar måste vara Första AP-fonden tillhanda innan tiden enligt ovan löper ut. Det är därför att
föredra att även dessa handlingar scannas in och skickas elektroniskt med ansökan.
VI.4) ÖVERPRÖVNINGSFÖRFARANDEN
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:

Förvaltningsrätten

Postadress:

Tegeluddsvägen 1

Ort:

Stockholm

Postnummer:

Land:

Sverige

Telefon:

E-post:

Fax:

Internetadress (URL):
Behörigt organ vid medling (i förekommande fall)
Officiellt namn:

Konkurrensverket

Postadress:
Ort:
Land:

Postnummer:
Sverige

E-post:

Telefon:
Fax:

Internetadress (URL):
VI.4.2) Överprövning (fyll i punkt VI.4.2 ELLER , om tillämpligt, punkt VI.4.3)
Exakta uppgifter om sista dag för överprövning:

11541
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VI.4.3) Organ som kan lämna information om överprövningsförfarandet
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:

Postnummer:

Land:

Telefon:

E-post:

Fax:

Internetadress (URL):
VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS:
09/05/2011 (dd/mm/åååå)
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BILAGA A
YTTERLIGARE ADRESSER OCH KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OCH KONTAKTPUNKTER FRÅN VILKA YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Officiellt namn:

Första AP-fonden

Postadress:

Box 162 94 Besöksadress: Regeringsgatan 28

Ort:

Stockholm

Land:

Sverige

Kontaktpunkt(er):

Postnummer:

103 25

Telefon:

Attention:
E-post:

procurement.201135@ap1.se

Fax:

Internetadress (URL):
II) ADRESSER OCH KONTAKTPUNKTER FRÅN VILKA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OCH
KOMPLETTERANDE HANDLINGAR (INKLUSIVE HANDLINGAR FÖR EN KONKURRENSPRÄGLAD
DIALOG ELLER ETT DYNAMISKT INKÖPSSYSTEM) KAN ERHÅLLAS
Officiellt namn:

Första AP-fonden

Postadress:

Box 162 94 Besöksadress: Regeringsgatan 28

Ort:

Stockholm

Land:

Sverige

Kontaktpunkt(er):

Postnummer:
Telefon:

Attention:
E-post:

procurement.201135@ap1.se

Fax:

Internetadress (URL):
III) ADRESSER OCH KONTAKTPUNKTER DIT ANBUD/ANBUDSANSÖKNINGAR SKALL SKICKAS
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:

Postnummer:

Land:
Kontaktpunkt(er):

Telefon:

Attention:
E-post:
Internetadress (URL):

Fax:
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BILAGA B (1)
INFORMATION OM DELAR
DEL NR 1 BENÄMNING
1) KORT BESKRIVNING
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
Huvudordlista
Huvudobjekt

79416200

Tilläggsobjekt

72200000

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

79412000
3) MÄNGD ELLER OMFATTNING
I förekommande fall, beräknat värde exkl. moms (ange belopp med siffror):

Valuta:

ELLER kostnadsram: mellan

Valuta:

och

4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM (i
förekommande fall)
Antal månader:

eller dagar:

ELLER
Startdatum

(dd/mm/åååå)

Slutdatum

(dd/mm/åååå)

5) KOMPLETTERANDE INFORMATION OM DELAR

(fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
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BILAGA B (2)
INFORMATION OM DELAR
DEL NR 2 BENÄMNING
1) KORT BESKRIVNING
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
Huvudordlista
Huvudobjekt

79416200

Tilläggsobjekt

72200000

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

79412000
3) MÄNGD ELLER OMFATTNING
I förekommande fall, beräknat värde exkl. moms (ange belopp med siffror):

Valuta:

ELLER kostnadsram: mellan

Valuta:

och

4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM (i
förekommande fall)
Antal månader:

eller dagar:

ELLER
Startdatum

(dd/mm/åååå)

Slutdatum

(dd/mm/åååå)

5) KOMPLETTERANDE INFORMATION OM DELAR

(fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

