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1 Allmän orientering 
 

1.1 Upphandlande myndighet 

Upphandlande myndighet är Öckerö Fastighets AB, organisationsnummer 556495-9665. 
Öckerö Fastighets AB är moderbolag i en koncern som också inkluderar Öckerö Bostads AB 
(556943-4995), Öckerö Fastighetsservice AB (556943-5018) och Öckerö Fastighetsutveckling 
AB (556871-8760). 

1.2 Upphandlingsform 

Upphandlingen sker som en direktupphandling enligt Lag (2017:1091) om offentlig 
upphandling.  
 

1.3 Sammanfattande beskrivning av objektet och upphandlingen 

Öckerö Fastighets AB söker en leverantör av obligatoriska tv-kanaler till fastighetsbolagets 
lägenhetsbestånd.    
 

2 Upphandlingsföreskrifter 
 

2.1 Beställare/upphandlande myndighet 

Öckerö Fastighets AB 
Organisationsnummer 556495-9665 
 
Box 1046 
475 22 Öckerö Kommun 
 

2.2 Beställarens kontaktperson under upphandlingen 

Christer Löfgren 
Adress enligt punkt 2.1 
Tel: 031-764 56 17 
E-post: christer.lofgren@ockero.se 
 

2.3 Anbudsansökan 

Denna upphandling har publicerats på allmän tillgänglig databas (TendSign). Då 
upphandlingen riktar sig mot tillgängliga leverantörer inom det befintliga öppna stadsnätet 
tas också direktkontakt med aktuella leverantörer. Anbudet skall antingen registreras i 
TendSign eller skickas per post eller e-post till beställaren enligt punkt 2.1-2.2. 
 

2.4 Anbudets giltighetstid 

Antal dagar anbudsgivare är bunden av sitt anbud efter anbudstidens utgång: 60 dagar 

mailto:christer.lofgren@ockero.se
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2.5 Ersättning för upprättande av anbud 

Ingen ersättning utgår för upprättande av anbud 

2.6 Tider för upphandlingens genomförande 

Sista dag att inkomma med anbud är 2018-04-13. Sista dag för frågeställningar är 2018-04-
06. Alla frågor ställs och besvaras i TendSign samt mailas till kontaktpersoner hos aktuella 
leverantörer. Avtal tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsbeslut skickats i TendSign.  
 

3 Bakgrund 

3.1 Allmänt om beställaren 

Koncernen Öckerö Fastighets AB med dotterbolaget Öckerö Bostads AB och affärsområdet 
Öckerö Nät ägs helt av Öckerö kommun. Koncernen bygger och förvaltar bostäder, lokaler, 
servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur. Koncernen förvaltar 
418 bostadslägenheter motsvarande ca 29 000 kvm och 55 000 kvm lokaler. 
 
Öckerö Fastighets AB äger också ett öppet stadsnät som drivs inom affärsområdet Öckerö 
Nät. Kommunikationsoperatör är Telia Company AB. De aktuella lägenheterna är anslutna till 
Öckerö Nät.  
 

3.2 Grundläggande förutsättningar 

Öckerö Fastighets AB äger idag 418 lägenheter. Av dessa är redan 60 anslutna enligt avtal till 
en tjänsteleverantör och 20 stycken ägarlägenheter har kollektivavtal via den 
samfällighetsförening som förvaltar hela området. Samtliga lägenheter är idag inte anslutna 
till det öppna fibernätet. Totalt antal aktuella lägenheter som kan komma att anslutas är 338 
stycken.  
 

3.3 Bedömt kontraktsvärde 

Det totala kontraktsvärdet bedöms uppgå till cirka 120 tkr.   
 

3.4 Tidplan 

Öckerö Fastighets AB vill börja driftsätta must carry via fiber från 1 januari 2019.  

 

4 Krav på anbudslämnare 
 

4.1 Grundläggande krav på anbudslämnare 

 
Anbudslämnare skall finnas tillgänglig inom det befintliga öppna stadsnätet och skall kunna 
leverera must carry under hela avtalsperioden. Följande tjänsteleverantörer finns idag 
(2018-03-05) tillgängliga för tjänster i det öppna stadsnätet: 
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 AllTele 
 Bahnhof 
 Boxer 
 Bredband2 
 Internetport 
 NETatONCE 
 Riksnet 
 Serverado 
 T3 
 Telia 
 Tyfon 
 Universal 
 Viasat 

 

4.2 Krav på innehåll i must carry 

Följande tv-kanaler är ett minimum av kanaler som skall levereras. 
 

 SVT1 
 SVT2 
 Barnkanalen/ SVT24 
 Kunskapskanalen 

 

5 Anbudets och avtalets innehåll 
 

5.1 Anbudets innehåll och utformning 

Anbudet skall undertecknas av behörig person och innehålla följande uppgifter: 
 

 Pris per ansluten lägenhet exkl moms per månad 
 Pris per tv-box som beställs utöver 1 st per lägenhet, exkl moms 
 Inkluderade kanaler 
 Eventuella optioner såsom pris för tillkommande kanaler 

 
I enhetspris skall inkluderas kostnad för 1 tv-box per ansluten lägenhet. Om en 
lägenhetsinnehavare önskar fler tv-boxar ska denne kunna beställa detta direkt från 
vinnande anbudslämnare. Lägenhetsinnehavaren skall då bekosta tillkommande tv-boxar.  
 
Enhetspriser skall gälla under hela avtalsperioden.  
 
Lämnade priser ska inkludera alla kostnader som åligger tjänsteleverantörer i det aktuella 
öppna stadsnätet. Inga tillkommande kostnader utöver vad som lämnats i anbudet 
accepteras under avtalsperioden.  
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5.2 Avtalets innehåll 

Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Avtalsperioden är tre (3) år gällande från 1 
januari 2019. Beställaren garanterar inte volymer såsom att alla lägenheter ansluts eller att 
alla lägenheter kan anslutas vid avtalets start. Efterkommande anslutningar skall kunna 
göras till samma enhetspris som lämnas i anbudet.  
 
Aktivering av anslutningar kan komma att beställas i samråd med vinnande anbudslämnare 
innan avtalets start.  
 
Beställaren förbehåller sig rätten att med vinnande anbudslämnare göra omförhandling 
och/eller förlänga avtal efter avtalsperiodens utgång.  
 

6 Prövning och utvärdering 
 

6.1 Prövningsförfarande 

Öckerö Fastighets AB kommer att pröva huruvida de anbudssökande som lämnat in 
anbudsansökan uppfyller de krav som uppställts i denna inbjudan. De anbudslämnare som 
uppfyller samtliga krav kommer att utvärderas enligt modell presenterad nedan. 
 

6.2 Utvärdering och tilldelningskriterier 

Öckerö Fastighets AB kommer att värdera på pris, kanalinnehåll och anbudslämnarens 
bedömda leveranssäkerhet.  
 
Pris för must carry enligt punkt 4.2 kommer vägas till största del. Utvärdering med betyg 
kommer att presenteras i nollställning som publiceras på TendSign samt skickas till de 
kontaktpersoner som uppgivits i lämnade anbud.  
 

6.3 Förkastning av alla anbud 

Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.  
 

7 Avtalsvillkor 

7.1 Betalning 

Betalning skall göras månadsvis, för två månader, kvartalsvis eller halvårsvis i efterskott. 
Betalning skall börja utgå gällande från hel månad efter det datum då anslutning är aktiv. 
Exempelvis: ansluts en lägenhet den 12 januari får faktura skickas gällande från februari.  
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7.2 Fakturaadress och märkning 

Separata fakturor skall skickas per bolag baserat på de lägenheter som bolaget äger. 
Fakturan skall märkas med korrekt kostnadsbärare för aktuella områden.   
 
Fakturaadresser är: 
 
Öckerö Bostads AB 
Kund-id LKH1238 
FE 108 
105 69 Stockholm 
 
 
Öckerö Fastighets AB 
Kund-id LKH1043 
FE 108 
105 69 Stockholm 
 

8 Sekretess 
 
Fram till att tilldelningsbeslut meddelats gäller absolut sekretess. I de fall anbudslämnare 
anser att uppgift i anbudsansökan skall sekretessbeläggas även efter tilldelningsbeslut skall 
det anges vilken del eller vilka delar av anbudsansökan som skall omfattas av sekretess. 
Anbudssökanden skall också ange vilken skada som företaget kan lida om uppgiften röjs. 
Önskemål om sekretess kommer att prövas i sak vid varje enskilt tillfälle och någon garanti 
om att sekretess kommer att erhållas lämnas inte av Öckerö Fastighets AB. 
 
 
 


