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1. Anbudsinbjudan

1.1 Allmän orientering

1.1.1 Inbjudan
Eksjö kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för Bostad med särskild service 
LSS/SoL barn och vuxna, Daglig verksamhet och Korttidsvistelse för barn och ungdomar samt 
vuxna.

1.1.2 Upphandlande myndighet
Eksjö kommun genomför en samordnad upphandling för följande kommuner:
 
212000-0589 - Eksjö kommun 
212000-0498 - Aneby kommun
212000-0548 - Nässjö kommun
212000-0571 - Vetlanda kommun
212000-0563 - Sävsjö kommun 
212000-0597 - Tranås kommun
 
I benämningen kommunen/köparen/beställaren i upphandlingsdokumentet omfattas samtliga 
upphandlande myndigheter ovan.

1.1.3 Upphandlingens omfattning
Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas behov av bostad med särskild service för 
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vuxna inom ramen för LSS och SoL samt bostad med särskilt service inom ramen för LSS, Daglig 
verksamhet enligt LSS 9 §10 samt Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar 
enligt LSS samt för vuxna enligt SoL.

1.1.4 Avgränsning
Placeringarna som omfattas av denna upphandling utgör ett komplement till kommuners insatser i 
egen regi, som således inte berörs av upphandlingen. Upphandlingen omfattar endast bostäder och 
daglig verksamhet belägna i Sverige.

Upphandlingen omfattar inte verksamheter som endast bedriver rekrytering av bostäder.

1.1.5 Volymer
Under 2020 har antalet insatser totalt uppgått till ca 50 st. Köparen lämnar ingen garantier för 
volymer i ramavtalet.

1.1.6 Helt eller delat anbud
Anbud kan lämnas på hela upphandlingen eller delvis enligt nedan angivna 
anbudsområden. Samtliga kvalificerade leverantörer per anbudsområde kommer antas. 

Del A: Bostad med särskild service, gruppbostad för vuxna 9§ 9p. LSS•
Del B: Bostad med särskild service, servicebostad för vuxna 9§ 9p. LSS•
Del C: Bostad med särskild service, barn och ungdom 9§ 8p. LSS•
Del D: Daglig verksamhet, personer i yrkesverksam ålder 9§ 10p. LSS•
Del E: Bostad med särskild service barn och ungdomar med funktionsnedsättning 7 kap 1§ 2p. 
SoL

•

Del F: Bostad med särskild service vuxna med funktionsnedsättning 7 kap 1§ 2p. SoL•
Del G: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet barn och ungdomar 9§ 6p. LSS•
Del H: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet vuxna 9§ 6p. LSS•
Del I: Hem för viss annan heldygnsvård "korttidsboende" barn och ungdomar  5 kap. §7 SoL•
Del J: Hem för viss annan heldygnsvård "korttidsboende" vuxna 5 kap. §7 SoL•

1.1.7 Avropsförfarande
De enskilda placeringarna/avropen på ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. 
Fördelningsnyckeln utgår från socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och innebär att det är individens 
specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken leverantör 
som får placeringen.

Bedömningen av den placerades behov görs av placerande nämnd. Som stöd för placering har den 
placerande kommunen tillgång till den information som anbudsgivaren lämnar i avsnitt 4 samt i 
respektive anbudsområde. Denna information kommer att vara tillgänglig i en urvalsdatabas.

Om behovsbedömningen leder till en placering som två eller flera leverantörer tillhandahåller ska 
lägsta pris vara den utslagsgivande faktorn för val av verksamhet.

1.1.8 Avtalstid
Avtal kommer att tecknas på två (2) år med möjlighet till förlängning ett+ett (1+1) år med oförändrade 
villkor.

1.1.9 Upphandlingsdokumentets delar
Upphandlingsdokumentet består av följande avsnitt:

Anbudsinbjudan1. 
Administrativa bestämmelser2. 
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Anbudsprövning3. 
Urvalsdatabas4. 
Kommersiella villkor5. 
Krav Generella6. 
Krav Område A7. 
Krav Område B8. 
Krav Område C9. 
Krav Område D10. 
Krav Område E11. 
Krav Område F12. 
Krav Område G13. 
Krav Område I14. 
Krav Område J15. 

Bilaga: 
Bilaga 1: Sanningsförsäkran 
Bilaga 2: Arbetsrättsliga villkor 
Bilaga 3: Information till avtalsdatabas
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