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1. Julgåva 2021 till medarbetare inom Alvesta kommun  

Nedan beskrives förutsättningar för att vara med i Julgåva 2021.  
 

2. Förutsättningar för att kunna lämna ett anbud 

Förutsättningar för att anbud ska kunna antas av Alvesta kommun är följande:  

• Att anbudsgivande företags gåva uppgår till minst 200 SEK exklusive moms, samt att 
en kvantitet av minimum 50 exemplar per erbjudande kan tillhandahållas. 

• Priset på aktuell produkt eller tjänst som erbjuds, och även ordinarie pris, ska anges 
i anbudsbeskrivningen (beskrivning av företagets produkt eller tjänst) i 
nedanstående anbudsformulär. 

• I det fall det behövs framförhållning för leverans av produkt eller tjänst, anges detta 
i nedanstående anbudsformulär.  

• Företag som är intresserade av att deltaga i Alvesta kommuns upphandling, ska 
inneha F- eller FA-skattebevis samt inte vara försatt i konkurs eller vara föremål för 
motsvarande förfarande. Kreditupplysning kan komma att göras om särskilda skäl 
föreligger. 

 

3. Förutsättningar för uppdraget 

Förutsättningar för uppdraget att leverera produkter eller tjänster, gällande julgåva till 
medarbetare inom Alvesta kommun, är följande:  

• Totalt antal gåvokort som kommer att delas ut av Alvesta kommun är cirka 2 000.  
• Alvesta kommun kan inte garantera hur många produkter eller tjänster varje 

enskild kommande leverantör kommer att få leverera. 
• När en medarbetare från Alvesta kommun kommer till en medverkande leverantör, 

så har medarbetaren med sig gåvokort (värdebevis) för att erhålla specifik julgåva. 
Gåvokortet ska signeras av specifik medarbetare, samt av företrädare för specifik 
leverantör.  

• Vid utlämning av tjänst, exempelvis olika typer av behandlingar, ska överlämning av 
gåvokort ske i samband med bokning av tjänsten.  

• Byte till presentkort är ej möjligt på grund av momsregler. 
• Vid eventuell slutförsäljning av det erbjudande som en leverantör har, kan 

prismässigt likvärdig produkt eller tjänst erbjudas. Medarbetare ska då informeras 
av leverantören om att ordinarie produkt eller tjänst är slutsåld och vad som kan 
erbjudas i stället. 

• Utdelning av gåvan ska kunna ske från 1 december 2021 fram till den 31 januari 
2022 (avtalsperiod för uppdraget). Det är inte längre möjligt att lösa in gåvokortet 
mot ett presentkort med längre giltighetstid. Produkten eller tjänsten ska väljas 
eller bokas vid inlämning av gåvokortet.  
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• Nedan visas exempel på hur annons i katalog och gåvokort kan komma att se ut:  
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3.1 Fakturering 

Gåvokortet ska behandlas som en värdehandling då den är ett bevis på att Alvesta 
kommuns medarbetare har hämtat ut sin gåva hos specifik leverantör. Gåvokortet är 
försedd med ett serienummer som är viktigt för Alvesta kommun i vidare hantering och 
ska därför bifogas tillsammans med fakturan. Gåvans värde ska uppgå till minst 200 SEK 
exklusive moms. Värdet av produkt eller tjänst kan dock vara högre än detta pris. Alvesta 
kommun faktureras med maximalt 200 SEK exklusive moms.  

Gåvokortet ska vara komplett ifyllt och kontrollerat mot identitetshandling vid utlämning 
av gåvan. Fakturor där gåvokort saknas som underlag accepteras ej.  

Fakturering för de sålda produkterna eller tjänsterna, ska ske max en gång per månad, 
senast 2022-02-28. Fakturerings- eller expeditionsavgift får ej uttagas.  

Fakturering sker till två olika adresser för Alvesta kommun respektive Allbohus 
Fastighets AB. Gåvokortet anger vilken adress som ska faktureras. 
 

4. Antagande av anbud  

Alvesta kommun antar samtliga företag som skickar in anbud, samt uppfyller kravet på 
lokal representation och har ett erbjudande som lämpar sig som julgåva.  

 

5. Upphandlingsföreskrifter 

Anbud ska lämnas skriftligen i ett, undertecknat exemplar med formulering av det 
erbjudande företaget har (nedanstående anbudsformulär ska användas). 
 
Svaret ska vara Alvesta kommun upphandlingsenheten tillhanda senast 2021-09-20. 
Erbjudandet är bindande till och med 2022-01-31. 

Anbudet skickat via mejl till följande e-postadress:  

upphandling@alvesta.se  

 

Benämn mejlet i ämnesraden med ”Julgåva 2021”.  
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Anbudsformulär  

Detta anbudsformulär ska skrivas under och skannas, för att sedan skickas till Alvesta 
kommun via mejl till följande e-postadress:  

upphandling@alvesta.se  

 

Benämn mejlet i ämnesraden med ”Julgåva 2021” 

 

Nedanstående uppgifter ska fyllas i. De gråa formulärrutorna anpassas automatiskt efter 
textens omfång. 

Anbudsgivare (företag)        

Organisationsnummer       

Adress       

Kontaktperson för anbud       

Telefonnummer för kontaktperson 
för anbud 

      

E-post för kontaktperson för anbud       

 

 
 

Eventuell beställningsrutin samt alternativ utlämningsadress  

Önskas det få beställning av erbjudande innan uthämtning, formulera en instruktion. 
Finns anbudsgivare tillgängliga på exempelvis marknader eller mässor under 
avtalsperioden ange det nedan. 

Beskrivning: 
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Anbudsbeskrivning 

Här beskriver anbudsgivare anbudserbjudandet som anbudsgivare har. Priset på 
produkten eller tjänsten samt ordinarie pris ska anges.  

Den text som anbudsgivare anger här kommer att visas i den katalog där alla 
erbjudanden beskrivs för Alvesta kommuns medarbetare.  

Tänk på att vara tydlig vid beskrivning av erbjudandet. Erbjudandet får bestå av max 
tre produkter eller tjänstepaket. 

Mejla gärna även en bild som visar erbjudandet, alternativt företagets logotype eller 
entré i samband med att anbudet mejlas till Alvesta kommun.  

Ange även här om bilagor bifogas. 

 

Beskrivning: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagspresentation  

Här beskriver anbudsgivare kortfattat sitt företag och den verksamhet som bedrivs.  

 

Beskrivning: 
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Försäkran 

Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren: 

a) Inte är i konkurs eller likvidation, inte är under tvångsförvaltning eller inte 
är föremål för ackord eller tillsvidare inte har ställt in sina betalningar 
eller inte är underkastad eller inte har näringsförbud, 

b) Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 

c) Inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende 
yrkesutövning, 

d) Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning och den 
upphandlande myndigheten inte kan visa detta, 

e) Inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts i denna 
upphandling, 

f) Har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter. 

 

 

 

 

   
(Ort, datum) 

 

 

    
(Underskrift av behörig avtalstecknare eller person med särskild behörighet för anbudsgivare) 

 

 

    
(Namnförtydligande) 
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