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Anbudsinbjudan 
 

Orientering om upphandlingen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Östra regionen, översänder härmed 

förfrågningsunderlag avseende upphandling av elevresor för Manillaskolan och 

Hällsboskolan Stockholm för period omfattande läsåren 2017/2018 samt 2018/2019. 

Avtalsperiod blir 2017-08-01 – 2019-07-31. 

 

Manillaskolans elever är barn och ungdomar med dövhet och hörselnedsättning medan 

Hällsboskolan Stockholms elever är barn och ungdomar med grav språkstörning. 

Vissa barn kan även ha andra funktionsnedsättningar. 

Båda skolorna, som också bedriver fritidshemsverksamhet, är lokaliserade på Campus 

Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm. Uppdraget omfattar att utföra elevresor för elever 

vid båda skolorna. Resebehovet finns året runt. Vid lov minskar behovet. 

 

Uppdraget omfattar även resor för syskon till döva elever samt barn till döva föräldrar som 

deltar i Manillaskolans kursverksamhet. 

Se vidare i ”Krav på elevresorna”. 

 

Myndigheten kommer att teckna avtal endast med en leverantör, d v s anbud ska lämnas på 

hela uppdraget. 

 

 

Upphandlande enhet 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en rikstäckande myndighet för statens 

samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Alla insatser syftar till att öka kunskapen hos dem 

som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxenstuderande med funktionsnedsättning 

kan få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, rätt till stöd, lika bemötande, 

full delaktighet, tillgänglighet och jämlika villkor. 

Vi driver specialskolor för vissa målgrupper, och fördelar vissa bidrag till 

utbildningsanordnare av vuxenutbildning för studerande med funktionsnedsättning. Vi 

främjar också utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättning så att de får tillgång till läromedel som gör det möjligt för dem att uppnå 

kunskapsmålen i skolan. 

 

Huvudkontoret finns i Härnösand. Verksamheten utgår från våra fem regioner med kontor 

och specialskolor i Härnösand, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö. SPSM har för 

närvarande ca 1 100 anställda. 

 
Ytterligare information om myndigheten, finns på myndighetens hemsida, www.spsm.se.  

 

Upphandlingsform 

Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt bestämmelserna  

i lagen om offentlig upphandling (LOU), SFS 2007:1091.  

Upphandlingsformen medger inte förhandlingar. 

http://www.spsm.se/


 4 
 

Sista dag för anbud 

Anbud skall vara Specialpedagogiska skolmyndigheten tillhanda senast den 15 februari 2017.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbud som kommer in 

för sent. 

 

Anbudets giltighetstid 

Anbudsgivaren är bunden till sitt anbud till och med den 31 juli 2017. 

 

Anbudets form och innehåll 

Anbud ska lämnas på bifogat anbudsformulär (bilaga 1) eller vara uppställt med samma 

rubriker och samma innehåll som anbudsformuläret. Anbudsgivaren ska i anbudsformuläret 

eller i bilagor lämna samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter på sådant sätt att 

det framgår att samtliga krav på leverantören (avsnitt 1 nedan) och krav på tjänsten (avsnitt 2 

nedan) är uppfyllda och att avtalsvillkoren (avsnitt 3 nedan) accepteras. 

 

Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare. 

 

Anbudet ska vara avfattat på svenska språket.  

 

Anbud ska lämnas i elektronisk form, kan vara inscannat dokument i PDF-format, till 

myndighetens e-mailadress, anbud@spsm.se. Diarienummer ska anges. 

 

Myndigheten har bara möjlighet att anta anbud som innehåller alla efterfrågade uppgifter. 

 

Prövning av anbud i tre steg 

Prövning av anbuden kommer att göras i tre steg. Först prövas om kraven på leverantören är 

uppfyllda. De anbud som inlämnats av leverantörer som uppfyller kraven på leverantör 

prövas därefter med avseende på om kraven på elevresorna är uppfyllda. Här ingår även 

prövning av om de angivna allmänna avtalsvillkoren accepterats. De anbud som därefter 

kvarstår utvärderas i enlighet med vad som anges i avsnitt 5 i förfrågningsunderlaget. 

 

Anbudsadress 

Skickas med e-post till anbud@spsm.se 

 

Anbudsmärkning 

Ange i ämnesraden vid e-postande ”Anbud elevresor, Dnr UPP 2016/308”.  

 

Frågor och förtydliganden, kontaktperson 

Frågor med anledning av denna inbjudan ska ställas skriftligt till administrativ chef i Östra 

regionen, e-post henning.torner@spsm.se eller postadress Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Box 12161, 102 24 Stockholm. 

 

Frågor ska ställas skriftligen gärna via e-post, och i så god tid att svar kan lämnas, dock senast 

torsdag 9 februari. Frågor och svar som har betydelse för anbudslämnande kommer att 

publiceras via www.spsm.se. Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under 

mailto:anbud@spsm.se
mailto:anbud@spsm.se
http://www.spsm.se/
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anbudstiden. Det som sagts om frågor och svar gäller även eventuella tillägg eller ändringar 

av förfrågningsunderlaget. 

 

Meddelande om tilldelningsbeslut/Upphandlingskontrakt 

Så snart Specialpedagogiska skolmyndigheten fattat beslut om vem som tilldelas kontrakt 

kommer upplysningar härom samt skälen till beslutet att tillställas samtliga anbudsgivare. 

Avtal mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och den leverantör som tilldelas kontrakt 

sluts genom ett upphandlingskontrakt enligt avtalsförlagan i avsnitt 3. Med 

upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal avseende upphandling enligt LOU och som 

undertecknas av parterna. Avtalet kommer att undertecknas av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten tidigast tio dagar efter det att samtliga anbudsgivare fått upplysningar enligt 

ovan. 

 
 
Med vänlig hälsning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten Östra regionen 

Manillaskolan och Hällsboskolan Stockholm 

 

 

Henning Törner 

Administrativ chef 
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Förfrågningsunderlag 
 

1 Krav på leverantören 

 

1.1 Inledning 

Nedan anges de krav som ställs på leverantör av elevresor som företag och på eventuell 

underleverantör.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer i förekommande fall att begära förtydliganden 

och/eller kompletteringar för att verifiera att anbudsgivaren uppfyller nedanstående krav. 

 

 

1.2 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter mm 

Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet 

lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. 

 

Anbudsgivande företag och i företaget verksamma personer som genom att vara 

ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta eller 

är utsedd att vara ansvarig för utförande av de uppdrag upphandlingen omfattar, får inte vara 

försatt i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord 

eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud eller vara 

föremål för ansökan om sådana åtgärder. Person i den ovan angivna personkretsen får inte 

vara dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller gjort sig 

skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen under de tre senaste åren. 

 

Anbudsgivare ska till anbudet bifoga följande handlingar avseende anbudsgivarens företag: 

 Kopia på ett högst 6 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av 

behörig officiell myndighet  

 Intyg (bilaga 4) undertecknat av ansvarig firmatecknare som visar att de personer som 

har inflytande över företagets verksamhet inte har näringsförbud, inte är dömda för 

brott i yrkesutövningen eller gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Intyget skall omfatta de fysiska personer som genom att vara ägare/delägare eller 

genom sin befattning i företaget har att fatta beslut som berör företagets verksamhet. 

 
(SPSM inhämtar offentliga uppgifter hos Skatteverket enligt SKV 4820 avseende eventuella 

skatteskulder eller restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Det är således inte ett  

ska-krav att bifoga blankett SKV4820) 

 
 

1.3 Antidiskrimineringskrav 

Anbudsgivaren skall vid utförande av den avtalade tjänsten i Sverige följa för varje tid 

gällande antidiskrimineringslagstiftning. Om något framkommer som visar att anbudsgivare 

diskriminerat eller diskriminerar på sådant sätt som närmare anges nedan under senaste tre 

åren utesluts anbudet. 
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 Företrädare för anbudsgivare eller anställd hos honom har i tjänsten och för 

anbudsgivarens räkning gjort sig skyldig till olaga diskriminering enligt 16 Kap 9§ 

brottsbalken. 

 Anbudsgivaren har betalt skadestånd på grund av diskriminering i arbetslivet enligt 

följande lagstiftning: 

16-19 §§ enl lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 

11-15 §§ lagen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

12-16 §§ lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder 

25-26 §§ jämställdhetslagen 

 

 

1.4 Tillstånd 

Anbudsgivaren ska ha av Transportstyrelsen godkänt tillstånd att utöva yrkesmässig 

persontrafik. Styrkt kopia på tillståndet ska bifogas anbudet. 

 
 

1.5 Teknisk förmåga och kapacitet 

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av företaget, dess verksamhet och sin 

kapacitet att tillgodose Manillaskolans och Hällsboskolan Stockholms transportbehov under 

de förutsättningar som framgår av förfrågningsunderlaget. 

 

Anbudsgivaren ska efter den 1 januari 2014 ha utfört minst två uppdrag avseende elevresor 

eller motsvarande tjänster, vilket ska styrkas genom inlämnande av bilaga 3. Med 

”motsvarande tjänster” avses exempelvis skolskjutsar eller färdtjänst för personer med 

funktionsnedsättning. Om uppdragen utförts som underleverantör skall det framgå av 

anbudet. 

 
Anbudsgivaren skall tillämpa skriftliga kvalitetssäkringsfrämjande rutiner som säkerställer att 

utfört arbete genomförs på ett sådant sätt att avtalad kvalitet uppnås och upprätthålls.  

Beskrivning av anbudsgivarens kvalitetssäkringsrutiner ska bifogas.  

 
 
1.6 Finansiell ställning 
Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk ställning och kunna styrka sin riskklass enligt 

information i UC:s databas (UC = Upplysningscentralen) eller motsvarande i annat EU-land. 

Minst riskklass 3 krävs eller motsvarande från annat institut. Ett aktuellt riskintyg från UC 

eller annat institut ska bifogas anbudet, uppgifterna ska vara högst tre månader gamla. 

 

Leverantören ska under det senaste avslutade räkenskapsåret ha uppnått en årsomsättning om 

lägst 10 miljoner SEK.  
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2 Krav på elevresorna 

 

2.1 Allmänt 

Manillaskolan är en statlig specialskola för elever med dövhet och hörselnedsättning med 

behov av en teckenspråkig miljö. Verksamheten omfattar förskoleklass samt årskurs 1-10. 

Manillaskolan bedriver även fritidshemsverksamhet.  

 

Manillaskolans upptagningsområde omfattar Stockholms län, Uppsala län samt Gotland.  

Höstterminen 2016 uppgår elevantalet, inklusive förskoleklass, till 100 elever varav cirka 40 

elever omfattas av elevresor. Elevantalet höstterminen 2017 bedöms vara detsamma som 

höstterminen 2016. Manillaskolan har inget elevboende på skolan, varför elevresorna sker 

dagligen. 

 

Hällsboskolan Stockholm är en statlig specialskola för elever med grav språkstörning. 

Verksamheten omfattar årskurs 1-10. Hällsboskolan Stockholm bedriver även 

fritidshemsverksamhet. 

 

Hällsboskolans upptagningsområde omfattar hela landet. Höstterminen 2016 uppgår 

elevantalet till 150 elever varav cirka 120 omfattas av elevresor. Till höstterminen 2017 

bedöms elevantalet vara oförändrat. Behov finns av såväl dagligresor som veckoslutsresor, i 

begränsad omfattning även med anslutande taxiresa på hemorten. Antalet elever i 

elevhemsboende som veckopendlar är cirka 15.  

 

Manillaskolan anordnar kurser i teckenspråk för syskon till döva elever samt barn till döva 

föräldrar ca 14-15 veckor per termin med ungefär 8-10 elever per vecka. Av dessa elever har i 

genomsnitt 6 elever per vecka behov av elevresor.  

 

Viss samåkning av skolornas elever samt deltagarna i Manillaskolans kursverksamhet är 

möjlig. Samåkning med andra skolors elever eller andra personer får inte förekomma utan 

skriftligt medgivande från Manillaskolan eller Hällsboskolan Stockholm.  

 

Behov av specialfordon för rullstolsburen elev kan förekomma. 

 
Skolan börjar normalt 08:20 måndag – fredag. Sluttiden varierar beroende på barnets ålder 

och vistelse på fritidshem. Vissa elever har även morgonomsorg och åker innan skolan börjar 

till fritidshemmet i skolans lokaler. 

 

Alla ändringar från ordinarie resa görs av reseansvarig vid Manillaskolan respektive 

Hällsboskolan Stockholm, förutom avbokning på grund av sjukdom som också kan göras av 

vårdnadshavare. 
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2.2 Krav på förare 

Varje förare ska ha godkänd svensk taxiförarlegitimation samt erfarenhet av att utföra de här 

aktuella typerna av elevresor. Förare skall förstå och tala god svenska. Innan uppdraget 

påbörjas ska leverantören till Manillaskolan respektive Hällsboskolan Stockholm lämna en 

förteckning över de förare som avses utföra körningarna, med uppgift om namn, datum för 

taxiförarlegitimation samt utdrag ur polismyndighetens belastningsregister. 

 

När det gäller elevresorna för elever med dövhet och hörselnedsättning är det önskvärt att 

förarna av fordonen hjälpligt kan förstå och göra sig förstådd på teckenspråk.  

Om definitivt behov av teckenspråkskunnande uppstår på någon eller några slingor ska 

Anbudsgivaren på egen bekostnad se till att samtliga för uppdraget aktuella förare som inte 

har erforderlig kunskap genomgår grundläggande utbildning i teckenspråk. SPSM är 

behjälplig att anvisa vilka aktörer förutom de egna skolorna som tillhandahåller kurser i 

teckenspråk. 

 
Om Manillaskolan respektive Hällsboskolan Stockholm inbjuder förare till 

information/utbildning ska leverantören medverka till att om möjligt samtliga aktuella förare 

deltar i utbildningen.  

 
 

2.3 Krav på fordon 

Fordonen skall uppfylla kraven i förordningen om skolskjuts (SFS 1970:340 jämte 

ändringar) samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för skolskjuts (TSVFS 1985:43 

och TSVFS 1988:17-21 jämte ändringar). Vidare skall beaktas förordning (2009:1) om 

myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor, vilken också 

innehåller krav på miljö och trafiksäkerhet vid upphandling av hyrbilar och taxiresor. 

Behov av specialfordon för rullstolsburen elev förekommer,och skall kunna tillhandahållas i 

erfordelig utsträckning. 

 

Samtliga fordon skall vara utrustade med: 

- Alkolås 

- Nackstöd på samtliga platser 

- Trepunktsbälten på samtliga platser 

- Sjukvårdsutrustning (första hjälpen) 

- Brandsläckare 

- Reflekterande skyddsväst 

- Handlampa 

- Bälteskuddar i erfordeligt antal (i förekommande fall bilbarnstol) 

- Bälteskniv 

- Mobiltelefon försedd med handsfree 

- Låsbar bakdörr 
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2.4 Resor höstterminen 2017 

Exempel på slingor framgår av bilaga 2. Angivna uppgifter är ungefärliga och är endast 

avsedda som information om slingornas karaktär och ungefärliga omfattning. 

 

Under terminen kan ändrade förhållanden för en elev medföra att en viss slinga utgår, 

tillkommer eller ändras. Meddelande om sådan ändring lämnas så snart som möjligt.  

 
Av det följer att ingen miniminivå kan garanteras, utan ändringar av transportbehov 

förekommer. 

 

3 Avtalsvillkor 

 
I avtalsförlagan, bilaga 5, finns de avtalsvillkor som tillsammans med kraven på leverantören 

och kraven på tjänsten utgör underlag till det slutliga avtalet (upphandlingskontraktet) mellan 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och den anbudsgivare som tilldelas kontrakt.  

  

 

4 Offererat pris 

 
Offererat pris ska lämnas enligt anbudsformuläret, bilaga 1.  

 

Pris per km ska anges. Priset ska gälla oavsett fordonstyp. 

Timkostnad för väntetid ska anges. 

Alla förenliga kostnader såsom drivmedel, administration, försäkringar, lön till föraren med 

mera ska ingå i priset. 

Samtliga priser ska anges exklusive mervärdesskatt. 

 
 

5 Anbudsutvärdering 

 
Av de anbud som lämnats av anbudsgivare som uppfyller kraven på leverantör och där kraven 

på elevresorna är uppfyllda kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att anta det anbud 

som har lägst km-pris enligt avlämnat Anbudsformulär, bilaga 1. 


