Vanliga frågor och svar
MÅLSTYRD ENERGIFÖRVALTNING
juni 2018

Kan underleverantörer anlitas för delar av uppdraget?
Svar: Ja, leverantören anger det under organisation/personal för uppdraget.

Gäller ABFF 15 som sin helhet utom de avsteg som finns i kontraktet?
Svar: Ja

När sker dialogen kring punkterna ”Efter överenskommelse med B” i tjänstebeskrivningen?
Svar: Behov kan exempelvis tas upp inför skrivning av avtal och om sådant finns läggs det in som åtgärd i optimeringsplan som L tar
fram. Dialog om detta kan även ske under genomförandeperioden.

Generellt antar vi att vi som leverantör skall fylla i på varje rad i tjänstebeskrivningen om det
ingår i fast ersättning eller om det ersätts särskilt?
Svar: Ja

Måste energiuppföljningssystem tillhandahållas och vilken typ av system ska det vara?
Sva: Energiuppföljningssystem är ett skallkrav och måste tillhandahållas. Det kan vara allt från ett excelark till en energimodul i ett
förvaltningssystem, men ska redovisas hur det används. Det kan också vara så att Beställaren har ett förvaltningssystem med
tillhörande energimodul som leverantören kan ges access till för energiuppföljning.

Hur kommer arbetet med avgränsning mot teknisk förvaltning att ske?
Svar: Tjänstebeskrivning MEF används som bas där delar som tidigare ingått i teknisk förvaltning som finns på tjänstelistan MEF tas
bort från tjänstebeskrivningen för teknisk förvaltning. Om leverantör att anlitas för både teknisk förvaltning och MEF görs tillägg till
Tjänstebeskrivning teknisk förvaltning utifrån Tjänstebeskrivning MEF.
Leverantörer av MEF respektive Teknisk förvaltning informeras om respektive gränsdragning av beställaren i samband med att avtal
skrivs. Samverkan ska ske mellan aktörerna där behov finns.

Vilka är utvärderingskriterierna för anbuden?
Svar: Den görs utifrån krav i anbudsförfrågan enligt nedan punkter

Utvärderingskriterier
Skallkrav
Pris fast ersättning
Specificera förväntad årlig energibesparing senast efter 18 månader (kWh)
Detaljerad specifikation förväntad årlig kostnadsbesparing senast efter 18 månader (kr) (el, FV, nät mm)
Specificera fördelning uppnådd kostnadsbesparing (%)
F-skattsedel
Registrerad hos Bolagsverket
Ansvarsförsäkring
Referenser
CV
Blankett SKV 4820
Ifylld Tjänstebeskrivning
Platsbesök
Metod för verifiering av energianvändning och energikostnader (inkluderarar visning av metod för verifiering)
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Bedömning utvärderingskriterier (poäng 1-6)
Pris fast ersättning
Förväntad energibesparing i kWh/år
Bedömd kostnadsbesparing i SEK/år
Procentuell fördelning av uppnådd kostnadsfördelning
Referenser
CV
Tjänstebeskrivningens överrensstämmelse med önskemål/krav
Ev. reservationer från anbudsgivare
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