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TI 2018-0041 Innovationstävlingsprojektledare  
 
 

1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun kommer att tillsammans med Länsstyrelsen arrangera 
matinnovationstävling Matverk 2018 och 2019. Arbetet med Matverk startades våren 2016. 
Matverks syfte är att bidra till att få fram fler livsmedelsprodukter och matinnovationer i 
Stockholms län och därmed bidra till att utveckla en Hållbar Livsmedelsnäring med koppling 
till miljö och hälsa. Det är främst inom området förädlare, livsmedelsproducenter och 
matlagare. Detta med en koppling till projektet MatLust. 
 
Södertälje kommun avser att direktupphandla tjänster för innovationstävlingsprojektledning 
för MatVerk, se kraven nedan. 

 
Avtalstid 
Avtalstid: 2018 kan komma att förlängas ett plus ett plus ett år. 
Ingen volym garanteras och vi kommer att anta en leverantör. 
 
Villkor: 
Uppsägning av avtal kan göras av båda parter med 3 månaders avisering. 
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten 

 

2. Krav på vara/tjänst 
MatVerk arrangerar en innovationstävling och tjänsten innefattar projektledning, planering 
och event såsom t.ex. kontakt med tävlande, marknadsbearbetning, seminarier, tävlingar, 
utställningar och konferenser, kommunikation med såväl text, bild som rörlig media i social 
media mm samt samarrangemang med andra aktörer. Innovationstävlingsprojektledare 
behöver kunna vara tillgänglig i varierande grad före, under och efter tävlingen, vilket 
planeras av uppdragsgivaren. Ska ha ett nätverk inom livsmedelsbranschen i Stockholm 
och gärna även jobbat i Norden med livsmedelsbranschen och olika projekt.. 
Arbetsuppgifter kan variera stort från praktiska uppgifter och kommunikation, till ledning av 
grupper, utvärdering mm. 
Ange vilken typ av tjänster ni kan erbjuda i offerten.  

 

 
3. Kontaktpersoner 

Beställare  

Namn:  
Eva Helén 

E-post: eva.helen@sodertalje.se Tfn: 08-523 03757 

Certifierad beställare  

Namn: Jeanette Freij 
Destination Södertälje, 
Södertälje kommun 

E-post: 
jeanette.freij@sodertalje.se 

Tfn: 08 – 523 031 82 

 

4. Priser 
Priser för efterfrågad vara/tjänst ska anges i offerten med ett timpris där allt ska inkluderas 
såsom restid, reskostnader etc. 
Priser ska anges i kronor (SEK) exklusive moms. Samtliga kostnader ska ingå i offererat 
pris. 
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5. Leveransvillkor 

Omfattning 
Leverantören bör vara tillgänglig omgående. Rådgivningstimmar avropas vid behov, 
ingen minsta volym garanteras. Arbetet pågår kontinuerligt under perioden t.o.m dec 
2019.  
 
Resekostnader 
Kostnader för resor ersätts efter överenskommelse mot uppvisande av biljett/kvitto. 
Övriga resekostnader såsom t.ex. restidsersättning och traktamente accepteras 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. 
 

 
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 2018-03-02 

 
8. 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. 
 

9. Sänd offertsvaret till 

E-postadress 
eva.helen@sodertalje.se   och    jeanette.freij@sodertalje.se 
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