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1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun har beviljats ett 5-årigt EU-projekt av Tillväxtverket, projekt MatLust, 
Södertälje Science Park. Projektet startades 1 sept 2015 och projektets syfte är 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.  
 
Projekt MatLust upphandlar nu en moderator för den årskonferens som äger rum den 28 
november 2017 på Tom Tits Experiment i Södertälje med upp till 250 deltagare.  

 

Krav på vara/tjänst 
Modaratorsuppdraget inkluderar. 
- Att moderera årskonferensen den 28 november 2017.  
- Förarbete i form av research, planering, möten med MatLusts representanter och 

kontakter med talare inför årskonferensen. 
 
Moderatorn ska: 
- Vara en välrenommerad moderator med erfarenhet av liknande uppdrag. 

 
2. Kontaktpersoner 

Beställare  

Namn: Sara Jervfors 
Destination Södertälje, 
Södertälje kommun 

E-post: sara.jervfors@sodertalje.se 
Tfn:08-52306466 
 

 
Certifierad beställare  

Namn: Sara Jervfors E-post: sara.jervfors@sodertalje.se Tfn:08-52306466 

 
Kontaktperson Projekt MatLust   

Namn: Sara Jervfors 
E-post: 
sara.jervfors@sodertalje.se 

Tfn:08-52306466 

 

3. Priser 
Offert från leverantör ska ange: 
- Pris för uppdraget som moderator inkl. ev. kostnader för resor och restid. 
- 3 exempel (kortfattade) på erfarenhet från liknande uppdrag för andra uppdragsgivare. 
- Pris för efterfrågad tjänst ska anges i kronor (SEK) exklusive moms i offerten. Samtliga 

kostnader ska ingå i offererat pris. 

 
4. Leveransvillkor 
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Omfattning 
Arbetet med att förbereda årskonferensen inleds omedelbart efter avslutandet av denna 
upphandling.   
 
Resekostnader 
Resekostnader ersätts ej. 
 
F-skatt 
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten 

 
5. Betalningsvillkor 

- Fakturering sker efter genomfört uppdrag med 30 dagars betalningsvillkor. 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen.  

- Leverantören ombeds ange bankgiro/plusgironummer, samt 
organisationsnummer i offertsvaret. 

 
6. Sista dag att lämna offert 

Datum 2017-10-26 

 
7. Samarbete med Skatteverket 

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 F-skatt och 
om det finns skatteskulder hos skatteverket eller/och kronofogdemyndigheten. 
 

8. Sänd offertsvaret till 
E-postadress sara.jervfors@sodertalje.se samt daniel.dworetsky@sodertalje.se  

 


