Direktupphandling 1

OFFERTFÖRFRÅGAN

Datum:

2017-04-19

TI 2017-0106 Koncept för marknadsutveckling av innovativa produkter
1. Bakgrund och omfattning
Destination Södertälje driver projektet MatLust, Södertälje Science Park, ett 5-årigt
näringslivsprojekt med finansiering från Tillväxtverket..
Projekt MatLust har som syfte att utveckla en Hållbar Livsmedelsnäring med koppling till
miljö och hälsa, genom att stödja regionens befintliga små och medelstora företag (SME)
inom livsmedelsbranschen, främst inom förädling, handel och måltidsverksamhet.
Satsningen inriktar sig på utmaningarna kring hållbar miljö såväl som social hållbarhet, med
målsättningen att främja tillväxten och skapa nya arbetstillfällen inom hållbarhetsinriktade
livsmedelsföretag.
Projekt MATLUSTs arbetsområde är Stockholms län, med fokus på de södra delarna, men
upp till 10 % av deltagarna kan också komma från angränsande län, främst Sörmland

Avtalstid
Avtalstid: ett år.
En leverantör kommer att antas för hela upplägget.

2. Krav på vara/tjänst
Anbudsgivaren ska ha ett känt namn och starkt varumärke inom måltidsverksamhet i
Sverige, samt en uttalad hållbarhetsinriktning.
Efterfrågade tjänster, offereras som ett uppdrag:
1. Framtagning av ett innovativt lunchkoncept som lanseras i samband med Södertälje
Science Week 26 september till 1 oktober 2017. Lunchkonceptet ska innehålla recept
baserade på produkter med koppling till MatLusts testkök och deltagarföretag, samt
utgå från ett hållbarhetstänk kring miljö och hälsa. Arbete med detta beräknas ta max
80 timmar.
2. Personlig medverkan av konceptutvecklaren under invigningen av Södertälje Science
Park den 26/9 2017 kl 12-14, för att presentera konceptet och recepten.
3. Projekt Matlust ska ha rätt att använda konceptet och recepten i
kommunikationsaktiviteter, och konceptutvecklaren ska ställa upp i text, bild och rörlig
media med sitt namn och varumärke i samband med detta. Arbete med detta beräknas
ta max 15 timmar.
4. Workshop/seminarium med kockar och livsmedelsförädlare kring receptframtagning och
hållbara livsmedelskoncept, vid tre tillfällen, max tre heldagar.
5. Förberedelsemöten och ett uppföljningsmöte med personal hos konceptutvecklaren
med MatLusts projektgrupp per telefon alternativt fysiskt möte. Max antal timmar 8
timmar.
6. Medverkan vid tävlingsfinal för ”Den Hållbara Södertäljerullen i Allmänhetens Tappning”
under en dag. Max antal timmar 8 timmar.

3. Kontaktpersoner
Beställare
Telge Inköp AB
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Box 633, 151 27

Tel vx 08-550 220 00

Besöksadress
Storgatan 42,
Södertälje

www.telge.se

Fax 08-550 220 05

Org.nr. 556770-1437
Säte i Södertälje

Namn:
Eva Helén
Certifierad beställare
Namn: Helena Nordlund
Destination Södertälje,
Södertälje kommun

E-post: eva.helen@sodertalje.se

Tfn: 08-523 03757

E-post:
Helena.nordlund@sodertalje.se

Tfn: 08 – 523 07123

4. Priser
Pris för efterfrågad vara/tjänst ska anges som en klumpsumma i offerten, där allt ska
inkluderas såsom restid, reskostnader etc.
Priser ska anges i kronor (SEK) exklusive moms. Samtliga kostnader ska ingå i offererat
pris.
För eventuellt tillkommande uppdrag anges ett timpris i kronor exklusive moms.

5. Leveransvillkor
Omfattning
Leverantören bör vara tillgänglig omgående.
Resekostnader
Resekostnader ersätts ej
Avbeställning
Avbeställning innan uppdrag påbörjas
Beställaren ska kostnadsfritt kunna avbeställa viss konsult/uppdrag fram till och med
dagen innan uppdraget skulle ha börjat.
Avbeställning samma dag
Beställaren ska vid avbeställning samma dag som uppdraget skulle ha påbörjats, dock
innan det har påbörjats, högst betala ersättning för det arbete som Beställaren hade
inplanerat för den aktuella konsulten inom de närmsta 24 timmarna, räknat från den
tidpunkt uppdraget skulle ha påbörjats, inställelsedag, såvida Kundgarantin inte är
tillämplig.
Avbeställning under påbörjat uppdrag
Beställaren ska kunna avbeställa ett pågående uppdrag på grund av skäl som härrör till
den egna organisationen. Beställaren ska endast betala för den tid som inhyrd konsult
faktiskt har arbetat såvida Kundgarantin inte är tillämplig.

F-skatt
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten

6. Betalningsvillkor
Fakturering sker i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
Leverantören ombeds ange bankgiro/plusgironummer, samt organisationsnummer i
offertsvaret.

7. Sista dag att lämna offert
Datum

2017-05-02

8. Samarbete med Skatteverket
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Inför eventuell kontraktering skall Telge Inköp AB, via Skatteverket, kontrollera om leverantören/er och underleverantören/-er som inkommit med offert är registrerade för moms, godkänd för Fskatt och om det finns skatteskulder hos skatteverket eller/och kronofogdemyndigheten.

9. Sänd offertsvaret till
E-postadress

eva.helen@sodertalje.se och

helena.nordlund@sodertalje.se
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