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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

4. Utvärdering och prissättning

4.1 Utvärdering
Lerums kommun kommer anta samtliga anbud som uppfyller alla krav.  
Pris ska lämnas enligt nedan förutsättningar.

4.1.1 Pris - delområde 1
Priser anges utan eventuell moms. 
Priserna ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörande av i 
upphandlingsdokumentets nämnda åtagande. 
 
 
Anbudsgivaren bekostar (ingår i pris per dygn):

Allt som ingår i uppdraget såsom insatser och stöd, anbudsgivarens ordinarie verksamhet 
(riskbedömningar, boende, kontaktperson och andra stödinsatser oavsett behov, ev. 
barnpassning vid möten, stöd vid myndighetskontakter och rättsprocesser).

•

 Anbudsgivaren ska ansvara för att tolk anlitas vid behov inom ordinarie verksamhet.•
 Hyra, möbler, sängkläder, handdukar, husgeråd och övriga hushållsartiklar.•
Tillse (om nödvändigt) att mat och hygienartiklar finns det första fem (5) dagarna. 
Inköpskostnaden för dessa produkter betalas av den enskilde i efterhand. Kvitto ska kunna 
uppvisas för den enskilde. Kostnad för dessa produkter ska således inte ingå i pris per dygn.

•

Kommunen bekostar:

Skolskjuts (efter överenskommelse med kommunen)•
Särskilt beslutat umgänge enligt dom från Tingsrätten.•

 
Den enskilde bekostar själv: 
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Mat, kläder, buss/pendelkort, Sim-kort/kontantkort, privata hygienartiklar och andra 
förbrukningsvaror. 
 
För att utvärdering av priser ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas utan 
reservationer, ändringar och tillägg.

Pris
Prismatris. 2 rader

Delområde 1 - ...

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Pris per dygn enligt ovan förutsättningar: 1 dygn

Tillkommande pris per dygn per barn: 1 dygn

4.1.2 Pris - delområde 2
Priser anges utan eventuell moms. 
Priserna ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörande av i 
upphandlingsdokumentets nämnda åtagande. 
 
 
Anbudsgivaren bekostar (ingår i pris per dygn):

Allt som ingår i uppdraget såsom insatser och stöd, anbudsgivarens ordinarie verksamhet 
(riskbedömningar, boende, kontaktperson och andra stödinsatser oavsett behov, ev. 
barnpassning vid möten, stöd vid myndighetskontakter och rättsprocesser).

•

 Anbudsgivaren ska ansvara för att tolk anlitas vid behov inom ordinarie verksamhet.•
 Hyra, möbler, sängkläder, handdukar, husgeråd och övriga hushållsartiklar.•
Tillse (om nödvändigt) att mat och hygienartiklar finns det första fem (5) dagarna. 
Inköpskostnaden för dessa produkter betalas av den enskilde i efterhand. Kvitto ska kunna 
uppvisas för den enskilde. Kostnad för dessa produkter ska således inte ingå i pris per dygn.

•

Kommunen bekostar:

Skolskjuts (efter överenskommelse med kommunen)•
Särskilt beslutat umgänge enligt dom från Tingsrätten.•

 
Den enskilde bekostar själv: 
Mat, kläder, buss/pendelkort, Sim-kort/kontantkort, privata hygienartiklar och andra 
förbrukningsvaror. 
 
För att utvärdering av priser ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas utan 
reservationer, ändringar och tillägg.

Pris
Prismatris. 2 rader

Delområde 2 - ...

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Pris per dygn enligt ovan förutsättningar: 1 dygn

Tillkommande pris per dygn per barn: 1 dygn
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