SVENSKA
KOMMUNFÖRBUNDET

PM
1996-05-07

Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet

Anbudsförfrågan - Elleveranser
Ni inbjudes härmed att inkomma med anbud på leverans av el enligt den
omfattning som anges nedan. Samtidigt begär vi uppgifter om nätavgifter
enligt särskilt brev till nätägaren för varje nätanläggning. Förfrågningar med
anledning av denna anbudsbegäran besvaras av nedan angiven kontaktperson.
Namn
Kommun
Förvaltning
Bolag
Kommunalförbund
Postnr och ort
Tfn
Fax

Omfattning - balansansvar
Elleveranserna har haft en total omfattning av ca ....... MWh under senaste
kalenderåret. Data för elleveranserna framgår av ..... I denna bilaga finns
uppgift om effekt, energi och mätarsäkring för respektive abonnemang.
Vidare finns uppgifter om hur fastigheterna används. Detta kan vara ett
hjälpmedel för att bedöma belastningsprofilen. Anbudet skall baseras på att
en elleverantör åtager sig balansansvaret för sin leverans.
Ni har frihet att avge anbud på hela eller delar av elleveransen. I de fall anbud lämnas på delleveranser skall det tydligt framgå vilka uttagspunkter
som balansansvaret då omfattar.
Ni har också möjlighet att för den totala leveransen lämna anbud på andra
kombinationer, exempelvis en fastkraftleverans kombinerat med ett s k serviceavtal, där åtminstone en viss volym förmedlas av Er via en kortsiktig
handel över den norsk-svenska elbörsen. Även i detta fall skall ett balansansvaret inkluderas.

Alternativ 1
Anbud önskas för elleveranser för år 1997.
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Fel! Okänt växelargument.

Alternativ 2
Anbud önskas för åren 1997-1998 med rätt för köparen att ha möjlighet att
förlänga upprättat avtal ytterligare ett år.

Generella avtalsvillkor
Avtal kommer att grundas på de allmänna bestämmelser för elleverans som
utarbetats av Svenska Elverksföreningen.

Miljödeklaration
Ingående upphandlande enheter arbetar aktivt med miljöfrågor i alla delar
av verksamheten. I det ligger att alla våra leverantörer skall uppge på vilket
sätt miljön beaktas i leveranserna till oss. Vi ber Er därför att i Ert anbud ange
vilken produktionsmix som elleveransen från Er har, samt de övriga
miljöargument Ni önskar framhålla. Ett sådant kan vara om det pågår förberedelser för en miljöcertifiering.

Mätning
Antagen elleverantör skall ansvara för och ombesörja erforderliga kontakter
med nätägaren för att åstadkomma en sådan mätning som anges i lagen,
förordningen samt NUTEKs föreskrifter rörande mätning, debitering och
avräkning. Kostnaden för mätningen och avräkningen inkluderas i avgiften
till nätägaren.

Övriga tilläggstjänster
Av anbudet skall framgå de tilläggstjänster som Ni önskar erbjuda som
komplement till elleveransen.

Pris
Anbudet skall innehålla fasta priser i svenska kronor. Leverantören ansvarar
för och bekostar att köparen erhåller månadsvisa sammanställningar av
energi och effekter per delleverans och för den totala leveransen.

Prövning av anbud
Prövningsgrund är lägsta anbudspris.

Anbudsform
Öppen upphandling.

Leverantörsuppgifter
Anbudsgivare skall uppge huruvida han uppfyller eller inte uppfyller de
förutsättningar som återfinns i ”Lagen om Offentlig Upphandling”, kapitel 1,
17 § , punkterna 1- 5. Om anbudsgivaren underlåter detta kan han uteslutas
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från deltagandet i upphandlingen. Vidare skall anbud och ansökningar om
deltagande i anbudsgivning avges skriftligt.

Referenser
Anbudsgivare skall till sitt anbud foga de referenser som han önskar lämna.

Anbudsfrist
Vi motser Ert anbud senast den ...................................................

Giltighetstid
Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud två månader räknat från
anbudsfristens utgång.

Anbudsmärkning
Anbud motses i slutet kuvert samt märkt ”Anbud på el OA9612”, under ovan
nämna adress.

Energiköping
Tekniska kontoret

Volt Amperesson
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