
       

     Direktupphandling 1 
   

 
  

 

Telge Inköp AB Tel vx 08-550 220 00 Org.nr. 556770-1437

 1/2 
Box 633, 151 27 Fax 08-550 220 05 Säte i Södertälje 
 
Besöksadress www.telge.se 
Storgatan 42, 
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OFFERTFÖRFRÅGAN  Datum:  2018-04-18 

TI 2018-0078 Eventkonceptutvecklare 
 

1. Bakgrund och omfattning 
 
Södertälje kommun har beviljats ett 5-årigt EU-projekt av Tillväxtverket, projekt MatLust. 
Projektets startades den 1 sept. 2015. 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 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.  
 
Södertälje kommun avser att direktupphandla tjänster för eventkonceptutvecklare, se 
kraven nedan. 
 
Avtalstid: 
1 år med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) + ett (1) år. Förlängning av avtal sker på 
initiativ av Beställaren, där prisförhandling får ske. 

 
Ingen volym garanteras och vi kommer att anta en eller flera leverantörer där ingen 
rangordning kommer att ske. 
 
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 
 
Projekt MatLust arrangerar event såsom t.ex. seminarier, tävlingar, utställningar och 
konferenser, samt samarrangemang med andra aktörer. Vid vissa tillfällen finns behov av 
nytänkande, kreativa eller innovativa koncept/upplägg för exempelvis en konferens, ett 
event eller en presentation. Här vill projekt MatLust upphandla ett kreativt stöd. Arbetet 
innebär framför allt idégenerering och konceptutveckling kring kreativa och nytänkande 
sätt att föra fram eller paketera budskap eller ett helt event.  
 
Upphandlad(e) leverantör(er) kommer i huvudsak att anlitas inför event, men kan komma 
att anlitas även för närvaro/deltagande vid event, då för att säkerställa att det koncept som 
utvecklats också implementeras.  
 
Ange i offerten vilken typ av tjänster avseende idégenerering, konceptutveckling ni kan 
erbjuda. 
 

 
3. Kontaktpersoner 

Kontaktperson i verksamheten  

Namn: Daniel Dworetsky 
E-post: 
daniel.dworetsky@sodertalje.se 

Tfn: 08-523 048 05 
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Certifierad beställare  

Namn: Angelica Koponen 
E-post: 
angelica.koponen@sodertalje.se 

Tfn: 08-523 042 20 

 

4. Priser 
Priser för efterfrågad 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. 

 
5. Leveransvillkor 

Ett första avrop kan komma att efterfrågas direkt efter att avtal tecknats. Ingen volym 
garanteras. Kostnader för resor och traktamenten accepteras ej. 

 
6. Betalningsvillkor 

Fakturering sker i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 

 
7. Leverantörsuppgifter 

Ange organisationsnummer samt bankgiro/plusgironummer i offerten. 

 
 
8. Sista dag att lämna offert 

Datum 2018-05-02 

 
9. 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.   
 

10. Sänd offertsvaret till 

E-postadress 
daniel.dworetsky@sodertalje.se 
angelica.koponen@sodertalje.se 
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