ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE
DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING
AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

1.

BAKGRUND

Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod när Kung
Chulalongkorn besökte Sverige 1897, kungen färdades då med häst och vagn längs den väg på
vägen som går förbi platsen där paviljongen idag är uppförd. Man kom att kalla denna väg för
Kung Chulalongkorns väg och så småningom hade ryktet om denna väg spridit sig ända till
Thailand.
1992 besöktes platsen av en thailändsk dansgrupp och idén om en minnesbyggnad tog form.
Efter några års arbete och samverkan mellan Sverige och Thailand stod byggnaden så klar 1998.
I Paviljongparken finner du en näckrosdamm med kanoter, teakpaviljongen, det asiatiska köket
och lugn och ro. Här kan du strosa omkring eller ta del av de aktiviteter som sker under
sommaren, så som thailändsk marknad, massage, museum, filmvisning, föreläsningar, dans,
musikuppträdanden och mycket mer. Genom guidningen får du veta mer om historien kring
kungens resa och paviljongens tillkomst.

2.

OMFATTNING

Ragunda kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på drift, skötsel och
verksamhetsutveckling av Thailändska paviljongen. I upplåtelsen ingår också rätten att anordna
trivselarrangemang och kulturarrangemang.
Entreprenören har rätt att tillgodogöra sig intäkterna från den verksamhet man bedriver på
området och i lokalerna, en viss del av intäkterna från inträdesbiljetterna ska dock fördelas enligt
förlikningsavtal mellan Ragunda kommun och Föreningen Chulalongkorns minne, bilaga 5.
Entreprenörer uppmanas att besöka Thailändska paviljongen för att själv se omfattningen av
området och skicket på byggnaderna innan anbud lämnas.

2.1

Innehåll och bilagor:

Bilaga 1

Kravspecifikation, inklusive underbilagor 1.1 karta.
1.2 lägenhetsarrende

Bilaga 2

Tjänstekoncessionsavtal

Bilaga 3

Arrendeavtal

Bilaga 4

Hyresavtal

Bilaga 5

Förlikningsavtal mellan Ragunda kommun och Föreningen Chulalongkorns minne

2.2 Form och förutsättningar
Detta uppdrag kommer att tilldelas genom en s.k. tjänstekoncession.
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En tjänstekoncession skiljer sig från traditionell offentlig upphandling bl.a. genom att
entreprenören som utför uppdraget får tillgodogöra sig verksamhetens intäkter och bär den
affärsmässiga risken för uppdraget. Därigenom ges entreprenören större möjligheter att
bestämma på vilket sätt uppdraget skall utföras och påverka lönsamheten av uppdraget.
Vid tilldelning av en tjänstekoncession är reglerna i lagen om offentlig upphandling inte
tillämpliga. Däremot skall de grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling,
transparens, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande iakttas.
För detta uppdrag innebär det att entreprenören åläggs att utföra de uppgifter som beskrivs i
underlaget. Kommunen vill ha ansökningar som anger den verksamhet entreprenören avser att
utföra i sin helhet på de angivna villkoren. Entreprenören har rätt att utveckla tjänsteutbudet och
sätta de priser entreprenören tycker är lämpliga i sin verksamhet.
Entreprenören skall till Ragunda kommun erlägga en årlig arrendeavgift avseende upplåtelse av
viss mark uppgående till 500 kronor i enlighet med bilaga 3.
Entreprenören skall till Ragunda kommun erlägga en årlig hyra avseende vissa lokaler uppgående
till 500 kronor i enlighet med bilaga 4.
Det är viktigt att anbudet innehåller alla de uppgifter, intyg m.m. som efterfrågas i denna
inbjudan. Vänta inte med att lämna uppgifter, t.ex. genom att hänvisa till att frågan önskas
behandlas muntligt.
Ragunda kommun kommer endast att anta anbud från entreprenör som uppfyller samtliga ställda
krav.
Anbudet skall vara skriftligt och vara egenhändigt undertecknat av firmatecknare eller behörig
företrädare för entreprenören.
Anbud kan inte lämnas via fax eller e-post. Som ett komplement till anbudet kan en kopia av
anbudet bifogas på t.ex. CD-skiva eller USB-minne. Anbudshandlingar bör inte vara häftade eller
inbundna.
Det utgår ingen ersättning för entreprenörens arbete med anbudet.
För sent inkommet anbud kommer att förkastas.
Efter det att anbud inkommit och utvärdering av dessa har gjorts, kan ett förhandlingsskede ta
vid med den eller de som Ragunda kommun finner lämpliga.

2.3 Helt eller delat anbud
Anbud skall omfatta hela uppdraget. Anbud på delar av uppdraget kommer att förkastas.

2.4 Språk
Anbud och bifogade handlingar skall lämnas på svenska.
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2.5 Upplysningar under ansökningstiden
Frågor om anbudsförfrågan skall vara skriftliga och ställas via den länk som framgår av annonsen
för anbudsförfrågan. Svar på frågor samt övriga uppgifter angående anbudsförfrågan under
ansökningstiden delges registrerade entreprenörer via samma länk. Innan anbud lämnas bör
därför entreprenören kontrollera om eventuellt nya uppgifter om anbudsförfrågan tillkommit.
Notera att det är enbart på Ragunda kommuns begäran som förtydliganden och kompletteringar
av anbudet får ske.

2.6 Anbudets giltighetstid
Entreprenören skall vara bunden av sitt anbud tre månader efter anbudstidens utgång.

3.

PRÖVNING AV ANBUD

3.1

Utvärdering

Den entreprenör som uppfyller samtliga ställda krav och i sitt anbud ger den bästa
verksamhetsbeskrivningen med gott helhetsintryck kommer att tilldelas tjänstekoncessionen.
Ragunda kommun kommer att premiera nytänkande och främjande av service, nya
besökskategorier och främjande av besöksnäringen, utveckla gärna kring vad ni ser som viktigt
vid ert tilldelningsbeslut.

Krav på inlämnade uppgifter:
•

En beskrivning av entreprenören och dennes verksamhet. Beskrivningen skall ha följande
rubriker där anbudsgivaren skall tillhandahålla relevant information:
a)
b)
c)
d)
e)

En kortfattad beskrivning av entreprenören och dennes verksamhet, inkluderande
information om organisation och affärsidé;
En redogörelse för entreprenörens kapacitet och förmåga (kompetens och
branscherfarenhet);
Entreprenörens rutiner för kvalitetssäkring;
Referenser på uppdrag utförda inom den senaste femårsperioden som
entreprenören anser relevanta (uppdrag åt Ragunda kommun får användas); och
Uppgifter om utbildning och erfarenhet för de personer hos entreprenören som
avses arbeta med uppdraget om tjänstekoncessionen tilldelas entreprenören.

•

En beskrivning av hur uppdraget kommer att utföras enligt vad som efterfrågas i
”Kravspecifikation”, bilaga 1.

•

En försäkran från entreprenören att företaget är fri från hinder jämlikt LOU 10 kap. 1-2
§§.

Kommunens kontroller
För att styrka entreprenörens finansiella ställning kommer Ragunda kommun att ta en
ratingrapport från UC. Om entreprenören har lägre rating än 3 kan anbudet komma att förkastas
om inte entreprenören kan lämna en för Ragunda kommun godtagbar förklaring till detta.
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Lämpligheten hos entreprenören kommer att kontrolleras. En bedömning görs med hjälp
offentliga register hos t.ex. Skatteverket och Bolagsverket för att bedöma huruvida entreprenören
är kvalificerad eller inte.

Förhandling

Förhandling kan komma att upptas med den eller de som bäst uppfyller kraven.

3.2 Avtal och avtalstid
Bindande avtal avseende denna anbudsförfrågan sluts genom att såväl Ragunda kommun som
entreprenör undertecknar särskilda upprättade avtal, utkast bifogas som bilagorna 2, 3 och 4.
Avtalstiden är 3 år, 2014-06-01 – 2017-06-01, med möjlighet för Ragunda kommun att förlänga
1+1 år. Verksamheten ska påbörjas från och med 2014-06-01
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