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1.0 ANBUDSINBJUDAN 

 

1.1 INBJUDAN 

Nyköpings kommun, benämns nedan som ”Kommunen” inbjuder härmed 

anbudsgivare att lämna anbud i upphandlingen avseende Drift av verksamheten, 

Hjortensbergsbadet, inom- och utomhusbad.  

Samtliga villkor för deltagande i upphandlingen och vad som ska ligga till grund för 

avtalet mellan Kommunen och vinnande anbudsgivare framgår av detta 

upphandlingsdokument. 

 

1.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHET 

,  

  

 

1.3 HANDLÄGGARE 

Handläggare för denna Upphandling är:  
 

1.4 BESTÄLLARE 

Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun 

 

1.5 UPPHANDLINGENS IDENTITET 

 

 

1.6 UPPHANDLINGSDOKUMENTETS HANDLINGAR 

Upphandlingsdokumenten består av följande handlingar.  

● Denna handling (Administrativa föreskrifter) 

● Bilaga 1 Avtalsmall 

● Bilaga 2 Faktureringsbestämmelser 

● Bilaga 3 Ritning 1 

● Bilaga 4 Ritning 2 

● Bilaga 5 Ritning 3 

● Bilaga 6 Ritning 4 

● Bilaga 7 Inventarier 

● Bilaga 8 Skolor/Föreningsverksamhet 

 

2.0 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 PRESENTATION AV NYKÖPINGS KOMMUN 

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt 

växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och 

livet lite enklare. Nyköpings kommun är inne i en spännande tillväxtfas. Bland 
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annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som 

kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det 

handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.  

Nyköpings kommun har ca 56 000 invånare. Ca 4000 personer arbetar inom 

Kommunens olika verksamhetsområden. Mer information om Nyköpings kommun 

finns på stadens webbplats www.nykoping.se. 

 

2.2 HJORTENSBERGSBADET 

Efter en omfattande renovering stod Hjortensbergsbadet klart 2016. Badet är en fin 

och familjevänlig anläggning som består av äventyrsbad med varmvatten, simhall 

med två bassänger, ett litet vattenland för de yngsta, relaxavdelning, gym samt ett 

flertal utomhusbassänger. Anläggningen ligger centralt nära bra bussförbindelser 

och erbjuder en stor parkering med kostnadsfria parkeringsplatser. 

 

2.3 BAKGRUND 

Nuvarande avtal med Medley löper ut 2020-12-31.  

Antal besökare 2018: 205 791 

Antal besökare 2019: 224 666 

 

2.4 UPPDRAG 

Upphandlingen avser drift och skötsel av inom- och utomhusbadet med tillhörande 

verksamhetsutrymmen. Hjortensbergsbadet ska erbjuda Kommunens invånare ett 

bra utbud av fritids- och motionsaktiviteter i en attraktiv miljö.  

Åtagandet innefattar att självständigt och under eget ansvar bedriva verksamheten 

och tillse att anläggningen upplåts för allmänhetens nyttjande. Leverantören ska 

genomföra uppdraget på ett sådant sätt att nyttjare och besökare upplever service 

och andra trivselfaktorer på ett för dem personligt och tilltalande sätt. 

Uppdraget omfattar i huvudsak: 

● Drift av innebadet inklusive relaxavdelningen 

● Drift av gymavdelningen 

● Drift av cafeterian 

● Drift av utebadet 

● Ansvar för akut underhåll i de lokaler som omfattas av detta avtal 

 

 

2.5 AVTALETS GILTIGHET 

Avtalet kan tidigast träda i kraft 2021-01-01 och gälla i fem (5) år med möjlighet 

att skriftligen förlänga Avtalet med oförändrade villkor valfri period om längst i ett 

(1) plus ett (1) år. Som längst kan Avtalstiden bli sju (7) år. Vid Avtalsperioden 

utgång upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 

 

2.6 VISNING AV VERKSAMHETSLOKALERNA 

Anbudsgivaren ska före avgivande av anbud besöka anläggningen och skaffa sig 

god kännedom om uppdragets omfattning, anläggningens skick och de lokala 

förutsättningar som råder.  
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Kommunen uppmanar anbudsgivaren att noga studera anläggningen, samt 

inventarier på plats före avgivande av anbud. 

Anbudsgivare bör omgående skriftligen via frågor- och svarsfunktionen i e-avrop 

meddela om anbudsgivaren vid besök i anläggningen uppfattat om någon uppgift i 

upphandlingsdokumenten avviker från verkliga förhållanden eller att åtgärder, som 

inte innefattas i det åtagande som leverantören ska svara för, måste vidtas av 

Kommunen innan tjänstekoncessionen kan ta sin början. 

Besöket ska genomföras senast tio (10) dagar före sista anbudsdag.  

För bokning av besök på anläggningen kontakta: 

Per Lithammer, Sakkunnig Kultur och fritid 

Tel: 0155-24 83 69 

E-post: per.lithammer@nykoping.se  

 

3.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 

 

3.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE 

Upphandlingen genomförs i enlighet med de förutsättningar som gäller för 

tjänstekoncessioner, Förenklat förfarande, enligt lagen (2016:1147) om 

upphandling av koncessioner LUK. Det är därför viktigt att samtliga krav och 

förutsättningar enligt upphandlingsdokumenten följs och att bästa villkor och 

pris/er lämnas i anbudet. 

  

3.2 TJÄNSTEKONCESSION 

Kommunen avser att lämna uppdraget till en leverantör att självständigt och på 

eget ansvar bedriva verksamheten i anläggningen genom tilldelning av en 

tjänstekoncession. Leverantörens driver därmed sin verksamhet på egen 

affärsekonomisk risk.  

 

En tjänstekoncession innebär att den som efter anbudsförfarande tilldelas 

tjänstekoncessionsavtalet själv tillgodogör sig verksamhetens intäkter och därmed 

själv i alla delar bär den affärsmässiga risken vid driften av verksamheten. En 

tjänstekoncession ger den leverantör som antas en stor möjlighet att själv påverka 

det affärsmässiga och verksamhetsmässiga innehållet av driften och utvecklingen 

av verksamheten i anläggningen. Kommunen ger därmed anbudsgivaren frihet att 

själv utforma den verksamhet som denne avser att bedriva om anbudsgivaren 

tilldelas tjänstekoncessionen. Kommunen ställer dock vissa grundläggande krav på 

att koncessionshavaren ska utföra tjänster som angivits i upphandlingen och det 

innefattar såväl allmänhetens som föreningars och skolors tillgång till 

anläggningarnas utbud. 

 

3.3 UPPHANDLINGSDOKUMENT 

Upphandlingsdokumenten är Kommunens underlag för anbudsinfordran. Det avser 

att ge saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och 

uppdraget. 

 

Upphandlingsdokumenten omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor 

och svar som per sista anbudsdag återfinns på www.e-avrop.com. 
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Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt 

förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. 

 

3.4 TILLHANDAHÅLLANDE AV UPPHANDLINGSDOKUMENTEN 

Upphandlingsdokumenten hämtas kostnadsfritt och elektroniskt av presumtiv 

anbudsgivare själv. För att hämta upphandlingsdokumenten och för att lämna 

anbud måste presumtiv anbudsgivare registrera sig på e-avrop.com. Vi 

rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag. 

LÄNK TILL INFORMATION OM KONTOREGISTRERING 

Registrera konto  

 

3.5 HELT ELLER DELAT ANBUD 

Anbud ska lämnas på hela den efterfrågade omfattningen. Kommunens anser att en 

och samma leverantör ska hantera hela uppdraget, detta med anledning av 

uppdragets komplexitet. 

 

3.6 TIDPUNKT FÖR UPPFYLLANDE AV KRAV 

Om inget annat framgår av upphandlingsdokumenten ska samtliga krav uppfyllas 

som senast vid anbudets inlämnande. 

 

4.0 ANBUDSLÄMNING 

Kommunen använder sig av upphandlingsverktyget e-Avrop. För hantering av 

upphandlingsdokument och anbud. Anbudsgivare kan kostnadsfritt registrera 

anbudskonto genom följande Registrera konto. Den e-postadress som är kopplad 

till den användare som hämtar upphandlingsdokumenten eller lämnar anbud i 

systemet, är den som gäller för all vidare kommunikation i upphandlingen både 

från och till Kommunen. 

 

Anbud ska lämnas in elektroniskt via https://www.e-avrop.com. Personlig support i 

upphandlingsverktyget e-Avrop kan erhållas helgfri vardag fram till kl.17:00. 

Anbudsgivaren rekommenderas att lämna sitt anbud innan supportfunktion stänger. 

Genom följande länk erhålls information om anbudslämning via e-Avrop: 

Lämna elektroniskt anbud 

 

4.1 ANBUDSTIDENS UTGÅNG 

Anbud ska ha inkommit senast . Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång 

får ej prövas. 

 

4.2 ANBUDETS GILTIGHETSTID 

Anbud ska vara bindande till och med . Om Upphandlingen blir föremål för rättslig 

prövning kan Kommunen komma att begära förlängning av anbudets giltighetstid. 

 

4.3 SPRÅK OCH DOKUMENTATION 
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Anbudet ska vara skrivet på svenska men Kommunen accepterar att enstaka ord, 

fraser samt vedertagna begrepp är avfattade på engelska. 

 

4.4 RESERVATIONER OCH ALTERNATIVA ANBUD 

I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om 

Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i 

Upphandlingsdokumenten kan anbudet komma att förkastas. 

 

4.5 KOSTNADER I SAMBAND MED ANBUDSGIVNINGEN 

Anbudsgivaren har inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader som 

uppstår i samband med anbudsgivningen. 

 

5.0 FRÅGOR, FÖRTYDLIGANDEN OCH RÄTTELSER 

Kommunens förtydliganden, rättelser och svar på frågor publiceras på 

e-Avrop.com. Dessa är en del av Upphandlingsdokumenten. Anbudsgivaren 

ansvarar för att hålla sig kontinuerligt underrättad. 

 

5.1 FRÅGOR 

Alla frågor om upphandlingsdokumenten ställs till och besvaras av Kommunen via 

e-Avrop. Frågor besvaras och förmedlas till samtliga som hämtat 

upphandlingsdokumenten via e-Avrop. Alla frågor och svar som publiceras är 

avidentifierade. 

 

Som huvudregel utgör samtliga frågor och svar en del av upphandlingsdokumentet 

om inget annat framgått av frågor och svar. Om upphandlingsdokumentet behöver 

kompletteras med anledning av frågor, eller av någon annan anledning, kommer 

kompletteringar att finnas och förmedlas i e-Avrop. 

 

De av Kommunen lämnade svaren avseende upphandlingsdokumentet är endast 

bindande om svaren lämnats via e-Avrop. Leverantör är själv skyldig att hålla sig 

uppdaterad och ta del av den information som publiceras under anbudstiden. Om 

en leverantör hämtar upphandlingsdokumentet på annat sätt än via e-Avrop kan 

Kommunen inte garantera att all information om upphandlingen, eventuella 

förtydliganden samt frågor och svar, kommer leverantören tillhanda under 

anbudstiden. 

Eventuella frågor angående denna upphandling sker skriftligen via 

www.e-avrop.com under rubriken ”Frågor och svar”. Samtliga inkomna frågor 

kommer att publiceras med svar under denna rubrik. 

 

5.2 TIDER FÖR FRÅGOR OCH SVAR SAMT KOMPLETTERINGAR 

Sista dag för att ställa frågor är .  

 

5.3 RÄTTELSE AV FEL, FÖRTYDLIGANDE OCH KOMPLETTERING AV ANBUD 

Det är viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter och handlingar, det 

vill säga att det framgår att samtliga ställda krav är uppfyllda. 

Kommunen har ingen skyldighet att låta en anbudsgivare förtydliga eller 

komplettera ett anbud. 

Däremot får myndigheten tillåta eller begära att en anbudsgivare rättar en 

felskrivning, felräkning eller något annat fel i en ingiven handling, eller förtydligar 
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eller kompletterar en sådan handling, så länge det följer principerna om 

likabehandling och öppenhet. 

Anbudsgivare uppmanas därför att noggrant följa anvisningarna i 

upphandlingsdokumentet, och i anbudet tydligt visa att samtliga krav uppfylls, 

samt undvika att lämna uppgifter som inte efterfrågas. 

 

5.4 AVBRYTANDE AV UPPHANDLING 

Upphandlingen kan komma att avbrytas om det finns sakliga skäl för detta, 

exempelvis om politiska beslut fattas, organisatoriska förändringar sker som 

påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande eller om 

lämnat anbudspris överskrider förutsättningarna för beräknad budget. 

 

5.5 ANBUDSÖPPNING 

Anbudsöppning äger rum så snart som möjligt efter sista anbudsdag. Samtliga 

anbudsgivare kommer erhålla mejl så snart deras anbud öppnats. Anbudsöppning 

kommer ske hos Kommunen. Anbudsöppningen är inte offentlig men 

Anbudsgivaren kan begära att en representant från Handelskammaren, på 

Anbudsgivarens bekostnad, närvarar vid anbudsöppningen. 

 

5.6 MEDDELANDE OM TILLDELNING 

Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas till den e-postadress som 

registrerats på www.e-avrop.com i samband med anbudsinlämningen. 

Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Upphandlingen är 

avslutad först när Avtalet undertecknats eller Upphandlingen avslutats på annat 

sätt. Avtalet blir bindande då båda parter skriftligen undertecknat Avtalet. Avtal 

kan tecknas tidigast då tio (10) dagar förflutit från det att underrättelse om 

tilldelning skickades ut till Anbudsgivarna.  

 

5.7 SEKRETESS 

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen 

offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter 

blir anbuden enligt huvudprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

offentliga allmänna handlingar.  

Delar av anbuden kan dock omfattas av kommersiell sekretess. För kommersiell 

sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs att uppgifterna avser 

affärs eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning 

kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall 

anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller 

vad som krävs för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma 

med begäran om att uppgifter i anbudet ska sekretessbeläggas. Sådan begäran ska 

innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle 

uppkomma om anbudsgivarens uppgifter röjs. I det fall anbudsgivaren väljer att 

begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud anges detta i bilaga 

Sekretessbegäran. Kommunen kan inte på förhand ge besked om en viss uppgift 

kommer att omfattas av sekretess, utan sekretessprövning sker först i samband 

med att en uppgift begärs ut. Slutlig prövning kan komma att ske i domstol. 

 

5.8 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I ANBUD 

Kommunen behandlar personuppgifter inom ramen för upphandlingen. De 

kategorier av registrerade som förekommer är bl.a. kontaktperson hos 

anbudsgivaren, samt i förekommande fall personer vars personuppgifter anges i 
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anbud i syfte att uppfylla krav eller tilldelningskriterier. Det kan exempelvis röra sig 

om uppgifter gällande referenspersoner, anställda m.fl. i de fall anbudsgivaren 

bifogar CV eller andra typer av dokument till anbudet. Det ankommer på 

anbudsgivaren att, i egenskap av personuppgiftsansvarig för sin behandling av de 

personuppgifter som bifogas anbudet, informera berörda registrerade.  

Uppgifterna behandlas för att Kommunen ska kunna bedöma anbuden. 

Behandlingen är nödvändig som ett led i Kommunens myndighetsutövning och för 

att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

 

6.0 ANBUDSPRISER 

Anbudspris ska anges i (SEK) exklusive mervärdesskatt. Prissättningen ska 

inkludera samtliga avgifter för åtaganden enligt Upphandlingsdokumenten. 

 

7.0 UTESLUTNING OCH KVALIFICERING 

De Anbudsgivare som ej gjort sig skyldig till upphandlingens uteslutningsgrunder, 

uppfyller kvalificeringskraven samt övriga krav i upphandlingen går vidare till 

utvärdering av anbuden. 

 

8.0 UTVÄRDERING AV ANBUD 

Utvärdering sker enligt grunden . Anbuds antas i enlighet med angiven 

utvärderingsmetod i bilaga utvärderingsmodell. Kommunen förbehåller sig rätten 

att kontrollera och inhämta bevis för att anbudsgivarens utfästelser är korrekta och 

att ställda krav i Upphandlingsdokumenten uppfylls eller kommer att uppfyllas 

under avtalstiden. 

 

8.1 UTVÄRDERINGSMODELL  

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att tilldelas koncessionsavtal. I 

denna upphandling tillämpas alternativet pris som grund. Den som offererar den 

högsta koncessionsavgiften tilldelas. 

 

Kommunen bedömer värdet av koncessionsavtalet att vara 3 160 000 SEK per år. 

Detta baseras på verksamhetsstatistik från befintlig leverantör, samt jämförelser 

med likvärdiga anläggningar. 

 

I det fall två eller flera anbud hamnar på samma utvärderingssumma kommer 

tilldelning att ske genom lottning. 

 

9.0 PUBLICERING AV AVTALSDOKUMENT 

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivaren att i det fall avtal tecknas 

kommer avtal, anbudsgivarens kontaktuppgifter m.m. publiceras på Internet i 

Kommunens avtalsdatabas. 
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1.0 Anbudets form och innehåll
 

1.1 Krav
Anbudet ska vara skrivet på svenska men Kommunen accepterar att enstaka ord, fraser samt vedertagna
begrepp är avfattade på engelska.
 

1.2 Krav
Priser ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
 

2.0 Juridisk ställning
 

2.1 Krav
Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller ekonomisk förening.
 

3.0 Uppförandekod
 

3.1 Krav
Varor och tjänster som levereras till Nyköpings kommun ska vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).
• ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182.
• FN:s barnkonvention, artikel 32.
• det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
• den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet.
• den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
• FN:s deklaration mot korruption.
 

4.0 Uteslutning av anbudsgivare
 

4.1 Krav
Anbudsgivaren ska uteslutas från deltagande i upphandlingen om Kommunen genom kontroll eller på annat
sätt får kännedom om att anbudsgivaren enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar:
 

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om
kampen mot organiserad brottslighet,
 

Skakrav

Drift av verksamheten, Hjortensbergsbadet (KFN20/41)

Nyköpings kommun Diarie
KFN20/41

Skakrav Namn
Drift av verksamheten, Hjortensbergsbadet

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär.
Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner
till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.

185193: 2020-10-19 16:19          1/8
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2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av
artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel
2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata
sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,
 

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i
fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,
 

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används
för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och
kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,
 

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras i artiklarna 3 och 5-12 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism,
om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den
ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i
det direktivet, eller
 

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den
5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om
ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.
 

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för
brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören. Lag (2018:1319).
 

5.0 Förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet
 

5.1 Krav
Nyköpings kommun och Skatteverket har ett samarbete avseende förebyggande arbete mot ekonomisk
brottslighet. Samarbetets syfte är att de företag som får uppdrag av Nyköpings kommun, är seriösa och
sköter sina skattebetalningar och sina skatteregistreringar på ett föredömligt sätt. 
 

Skatteverket hjälper Nyköpings kommun att i samband med upphandling och inför ingående av avtal, lämna
uppgifter om anbudsgivande företags skattesituation. Uppgifter lämnas avseende företagens skatteform,
arbetsgivaravgifter och momsregistrering samt om skatteskuld finns hos Kronofogdemyndigheten, KFM.
Detta samarbete berör även de företag som Nyköpings kommun ingår avtal med.
 

Som leverantör/entreprenör till Nyköpings kommun har även Ni ett ansvar att förebygga mot ekonomisk
brottslighet. Det ansvaret innebär att avtalspartners till Nyköpings Kommun förbinder sig att kontrollera sina
egna underleverantörer i alla led som, under avtalstiden, avses användas för uppdrag till eller initierat av
Nyköpings kommun.
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6.0 Ekonomisk ställning
 

6.1 Krav
Leverantören ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning som är tillräcklig för att genomföra avtalat
åtagande. 
 

Leverantörer ska ha lägst riskklass tre (3) enligt UC AB (”UC”) eller motsvarande hos annat
kreditinformationsföretag.
 

För det fall Leverantören innehar lägre riskklass eller saknar möjlighet att erhålla sådan, ska denne ändå
anses uppfylla kravet om Leverantören kan lämna en sådan förklaring, att det kan anses klarlagt att
Leverantören innehar motsvarande ekonomiska ställning som kravställts.
 

För det fall Leverantören inte uppfyller kravet, ska Leverantören på Kommunens begäran skicka över
handlingar, enligt ovan, som styrker att Leverantören uppfyller kravet. Om Leverantören med handlingarna
inte kan styrka att kravet uppfylls utesluts Leverantören från upphandlingen.
 

6.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Kreditintyg ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Leverantören ska bifoga ett utdrag från UC eller motsvarande riskintyg, intyget får inte vara ÄLDRE ÄN TRE
(3) månader.
 

Är bifogat kreditintyg äldre än tre (3) månader ska anbudsgivaren på Kommunens begäran inkomma med
nytt intyg inom två arbetsdagar.
 

6.3 Krav
Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och kapacitet att de efterfrågade tjänsterna kan levereras.
Anbudsgivaren ska under det senaste avslutade räkenskapsåret ha uppnått en årsomsättning om lägst tio
(10) miljoner kronor. Nyköpings kommun kommer själv kontrollera att detta krav uppfylls.
 

7.0 Andra uteslutningsgrunder
 

7.1 Krav
Kommunen får utesluta en anbudsgivare från att delta i upphandlingen om omständigheter som anges i Lag
(2016:1147) om upphandling av koncessioner, kap 11 § 4 finns.
 

Genom att acceptera det här villkoret i anbudsformuläret intygar anbudsgivaren att omständighet enligt
kravet inte finns.
 

8.0 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 

8.1 Krav på bilaga

Skakrav
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Vid inlämning ska [ Teknisk och yrkesmässig kapacitet ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Anbudsgivaren ska ha kapacitet, kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla tjänster i den omfattning och
komplexitet som framgår av uppdraget.
 

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av företaget (allmän företagspresentation), antal år i
branschen, antal anställda, verksamhetsbeskrivning, omsättning och kompetensutveckling. Av beskrivningen
ska det framgå att anbudsgivaren har förmågan att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna.
 

Presentation på maximalt en A4 sida kommer att beaktas.
 

9.0 Underleverantörer
 

9.1 Krav
Om anbudsgivaren avser använda underleverantör i uppdraget ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter i
samband med Avtalets utförande.
 

- företagsnamn
- organisationsnummer
- roll/uppgift i uppdraget
 

10.0 Åberopande av andra företags kapacitet
 

10.1 Krav
Anbudsgivare som åberopar annat eller andra företags ekonomiska eller tekniska kapacitet för att uppfylla
ställda krav ska visa att denne förfogar över nödvändiga resurser när Avtalet ska fullgöras. Detta sker genom
att Kommunen begär in ett samarbetsavtal eller likvärdigt åtagande i samband med Avtalets utförande.
 

11.0 Kvalitets- och miljöarbete
 

11.1 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Systematiskt kvalitetsarbete ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom företaget på sådant sätt att uppsatta
kvalitetsmål uppnås och upprätthålls.  Som bevis på att kravet uppfylls ska anbudsgivaren beskriva eller
bifoga handlingar som styrker detta arbete.
 

1. Bifoga certifiering enligt ISO 9001 eller likvärdig certifiering
 

eller
 

2. Bifoga dokument innehållande beskrivning av det systematiska miljöarbetet som bedrivs inom företaget.
 

11.2 Krav på bilaga

Skakrav
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Vid inlämning ska [ Systematiskt miljöarbete ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom företaget. Som bevis på att kravet uppfylls ska
anbudsgivaren beskriva eller bifoga handlingar som styrker detta arbete.
 

1. Bifoga certifiering enligt ISO 14001 eller likvärdig certifiering
 

eller
 

2. Bifoga dokument innehållande beskrivning av det systematiska miljöarbetet som bedrivs inom företaget.
 

12.0 Referenser
 

12.1 Krav
Anbudsgivaren ska ha en organisation anpassad för utförandet av det aktuella uppdraget samt
dokumenterad kapacitet, kompetens och erfarenhet som krävs för att fullgöra uppdraget enligt de
förutsättningar som anges i upphandlingsunderlaget. Det är också av stor betydelse att anbudsgivarens
organisation har kunskap och erfarenhet av de förutsättningar som gäller inom offentlig verksamhet.
 

För att styrka förmåga och erfarenhet ska anbudsgivaren presentera två (2) referensuppdrag av liknande
karaktär som utförts under de senaste fem (5) åren. Med liknande karaktär avses att referensuppdragen
inneburit ett åtagande liknande det uppdrag som beskrivs i denna upphandling. Om uppdraget är pågående
måste det ha pågått minst ett år räknat från sista anbudsdag.
 

I beskrivningen av leveransen ska det redovisas:
• Kortfattad uppdragsbeskrivning
• Kontraktsperiod, start och slut
• Uppdragets värde
• Uppdragsgivarens kontaktuppgifter
• Referensperson som Kommunen kan kontakta (namn, befattning, telefonnummer och e-post)
 

Kommunen kan komma att kontrollera lämnade referensuppdrag och verifiera att uppdrag motsvarat ställda
krav genom kontakt med angivna referenser.
 

12.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Referensuppdrag 1 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Bifoga fil innehållande:
• Kortfattad uppdragsbeskrivning
• Kontraktsperiod, start och slut
• Uppdragets värde
• Uppdragsgivarens kontaktuppgifter
• Referensperson som Kommunen kan kontakta (namn, befattning, telefonnummer och e-post)
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12.3 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Referensuppdrag 2 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Bifoga fil innehållande:
• Kortfattad uppdragsbeskrivning
• Kontraktsperiod, start och slut
• Uppdragets värde
• Uppdragsgivarens kontaktuppgifter
• Referensperson som Kommunen kan kontakta (namn, befattning, telefonnummer och e-post)
 

13.0 Tillstånd
 

13.1 Krav
Leverantören ska vid avtalstecknandet ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Det åligger
leverantören att själv ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten.
 

Leverantören ombesörjer myndighetskontakter och bekostar samtliga anmälningar till myndigheter, som
erfordras för uppdragets genomförande.
 

14.0 Öppettider
 

14.1 Krav
Hjortensbergsbadet ska ha öppet minst 90 timmar per vecka, med möjlighet till 20% lägre antal timmar öppet
under sommarmånaderna.
 

Utebadet ska vara öppet minst 12 veckor/år.
 

15.0 Städrutiner
 

15.1 Krav
- Städning ska ske så att alla besökare upplever anläggningen som ren och fräsch.
- Anläggningen ska hållas ständigt ren så att inte sanitära olägenheter uppstår.
- Städning ska utföras med god kunskap om hur avsedda ytor görs rena utan att riskera att byggnaden och
hälsan skadas.
- Städning med högtryckstvätt får inte förekomma.
 

Ett heltäckande städschema ska presenteras för, och godkännas av Kommunen senast i samband med
avtalstecknandet eller vid begäran.
 

Städschemat ska beskriva:
- Daglig städning och periodisk städning
- Vad som ska städas
- Vilka medel och redskap som används
- Hur ofta städning av aktuellt område ska ske

Skakrav
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16.0 Bemanning
 

16.1 Krav
Hjortensbergsbadet ska kontinuerligt vara bemannat med räddningskunnig personal under alla tider som
badande har tillträde, såvida inte överenskommelse träffats med nyttjaren att denne själv svarar för
bevakning, t.ex. vid simträning av förening eller dylikt.
 

Ur säkerhetssynpunkt ska Hjortensbergsbadet vara bemannat i enlighet med vad som anges i
Konsumentverkets vägledning för Badanläggningar.
 

Personalens kompetensnivå när det gäller säkerhet och livräddning ska vara minst på den nivå som anges i
Konsumentverkets vägledning för Badanläggningar. De rekommendationer kring repetitionsutbildningar för
personal som anges i vägledningen ska även de följas.
 

Säkerhetsarbetet ska även i alla övriga fall följa det som anges i Konsumentverkets vägledning för
Badanläggningar.
 

17.0 Övertagande av personal
 

17.1 Krav
Om vinnande anbud kommer från annan leverantör än den befintliga är det Kommunens uppfattning att det
kommer vara fråga om verksamhetsövergång. Den nya leverantören ska därför i enlighet med 6 b § LAS
erbjuda anställning till all befintlig personal på Hjortensbergsbadet.
 

18.0 Registerkontroll
 

18.1 Krav
Leverantören ska se till att registerkontroll genomförs för den personal som anställs inom verksamheten.
 

Enligt 1§ lagen (1998:620) om belastningsregister ska den som erbjuds anställning i staten, en kommun, ett
företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av
den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur registret.
 

Leverantören och eventuell underleverantör ska ansvara för och garantera att det inte finns någon personal
som dömts för brott mot underåriga eller sexualbrott. 
 

Kommunen och de avropande enheterna äger rätt att ta del av utdragen.
 

19.0 Social hänsyn
 

19.1 Krav
Leverantören ska arbeta aktivt för att anställa personer med särskilda behov och de som står långt ifrån
arbetsmarknaden samt förbinda sig att föra en löpande dialog med Kommunen gällande detta arbete.
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Leverantören ska vidare främja jämställdhet mellan män och kvinnor samt mångfald i fråga om etniskt
ursprung.
 

20.0 Erbjudande av praktikplats
 

20.1 Krav
Leverantören ska under varje termin upplåta minst en praktikplats åt studerande på gymnasiets program
Barn- och fritid.
 

21.0 Skolsim
 

21.1 Krav
Leverantören ska mot ersättning under skoltid bereda plats för Kommunens skolor.
 

Leverantören ska även mot ytterligare ersättning kunna erbjuda simundervisning för de skolor som så
önskar. 
 

Se bilaga 8 "Skolor/Föreningsverksamhet".
 

22.0 Föreningslivet
 

22.1 Krav
Leverantören ska erbjuda tider för föreningslivets verksamhet i nuvarande omfattning ht 2020, se Bilaga 8
"Skolor/Föreningsverksamhet".
 

23.0 Inventarier
 

23.1 Krav
Av Kommunens ägda/tillhandahållna inventarier som hör till anläggningen och vilka disponeras av
leverantören under kontraktstiden för fullgörande av drift- och skötseluppdraget finns förtecknade i Bilaga 7
"Inventarier".
 

24.0 Övrigt
 

24.1 Krav
Anbudsgivaren bekräftar att denne uppfyller och godkänner samtliga krav och villkor i
upphandlingsdokumenten med bilagor.
 

Skakrav
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Att lämna anbud
 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort.
Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger antal.
Pris anges endast med siffror utan mellanslag eller valuta.
 

1.0 Koncessionsavgift
 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att tilldelas koncessionsavtal. I denna upphandling
tillämpas alternativet pris som grund. Den som offererar den högsta koncessionsavgiften tilldelas.
 

Kommunen bedömer värdet av koncessionsavtalet att vara 3 160 000 SEK per år.
 

1.1 Prisfråga 
Ange koncessionsavgiften i SEK exklusive mervärdesskatt år ett (1).
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

Utvärderingsmodell

Drift av verksamheten, Hjortensbergsbadet (KFN20/41)

Nyköpings kommun Diarie
KFN20/41

Utvärdering
Pris
Helt anbud

Namn
Drift av verksamheten, Hjortensbergsbadet

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.
Utvärderingsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du
finner till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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1 Avtalets art och omfattning 

1.1 Upphandling har ägt rum och resulterat i detta Avtal som grundar sig på 

Kommunens upphandlingsdokument och Leverantörens anbud. Parternas avsikt 

med detta Avtal är att Leverantören ska utföra Uppdrag på ett kvalitativt, 

leveranssäkert och effektivt sätt. 

1.2 Leverantören åtar sig att på uppdrag av Kommunen ombesörja bad- och 

friskvårdsverksamhet på Hjortensbergsbadet i Nyköping. Åtagandet innefattar att 

självständigt och under eget ansvar ansvara för verksamhetens bedrivande och 

därvid tillse att anläggningen upplåts för allmänhetens nyttjande på de villkor som 

anges i detta avtal. 

Avtalet omfattar i huvudsak: 

● Drift av innebadet inklusive relaxavdelningen 

● Drift av gymavdelningen 

● Drift av cafeterian 

● Drift av utebadet 

● Ansvar för akut underhåll i de lokaler som omfattas av detta avtal.  

 

Kommunen kan inte garantera att Avrop kommer att uppgå till någon viss volym 

under Avtalsperioden. Vid Avrop från detta Avtal sker detta vid varje Uppdrag 

utgående från Kommunens behov.  

2 Leverantörens åtagande 

2.1 Leverantören åtar sig att i enlighet med samtliga villkor i detta Avtal med därtill 

hörande bilagor utföra Uppdrag åt Kommunen. 

2.2 Leverantören ska tillika tillse att Tjänsten tillhandahålls med omsorg och på ett 

fackmannamässigt sätt, i enlighet med god sedvänja och med för Tjänsten allmänt 

beprövade och lämpliga metoder samt i enlighet med etiska riktlinjer som gäller för 

branschen samt Kommunen. 

2.3 Leverantören ska utföra Uppdraget på ett sätt som styr mot följande övergripande 

mål vilka är en del av Leverantörens åtaganden gentemot Kommunen: 

● Ekonomisk effektivitet 

● Bibehållen hög kundnöjdhet 

● Skapa en tät och god Avtalsrelation med Kommunen 

 

3 Viljeinriktning  

Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Parterna är medvetna om 

att Avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas 

uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna ska 

sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under 
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Avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. 

4 Ikraftträdande och avtalsperiod  

Detta Avtal gäller tidigast från och med 2021-01-01 till och med 2025-12-31  

med möjlighet att skriftligen förlänga Avtalet med oförändrade villkor valfri period 
om längst i ett (1) plus ett (1) år. Maximal avtalsperiod är sju (7) år. 

Kommunen aviserar förlängning av Avtal senast tre (3) månader före Avtalets utgång. Vid 
Avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan uppsägning. 

5 Avtalshandlingarna 

5.1 Avtalets handlingar 

Avtalet (denna handling) 

Bilaga 1 Faktureringsbestämmelser 

Bilaga 2 Ritning 1 

Bilaga 3 Ritning 2 

Bilaga 4 Ritning 3 

Bilaga 5 Ritning 4 

Bilaga 6 Inventarier 

Bilaga 7 Skolor/Föreningsverksamhet 

Inga andra handlingar än ovan nämnda ingår i Avtalet. Innehåller Leverantörens 

anbud uppgifter som inte efterfrågas blir dessa endast giltiga om en skriftlig 

överenskommelse tecknas som uttryckligen anger detta. En hänvisning till 

Leverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande är inte giltig. 

5.2 Handlingarnas inbördes ordning  

Följande handlingar utgör Parternas fullständiga överenskommelse avseende det 

som detta Avtal reglerar. Handlingarna, som ersätter samtliga tidigare skriftliga och 

muntliga åtaganden, kompletterar varandra och ska, om inte omständigheterna 

uppenbarligen motiverar annat, ha företräde i den ordning som följer:  

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal  

2. Detta Avtal med samtliga tillhörande bilagor 

3. Avrop med tillhörande dokument  

4. Upphandlingsdokument inklusive eventuella förtydliganden och 

kompletteringar 

5. Anbud inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar 

6. Eventuella branschvillkor eller liknande 

 

6 Allmänna uppgifter 

6.1 Fastighetsrättsliga uppgifter 
Hjortensbergsbadet är beläget på fastigheten Isaksdal 1:6 med gatuadress 

Stockholmsvägen, Nyköping.  
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Fastigheten ägs av Nyköpings kommun. 

6.2 Kommunens ombud under avtalstiden 

Kommunens ombud är sakkunnig tjänsteman hos Kultur och Fritidsnämnden. 

6.3 Omfattning 

Till Leverantören upplåtna ytor framgår av Bilaga 2-5 (Ritning 1, 2, 3, 4). 

6.4 Inventarier 

Förteckning över inventarier framgår av inventarieförteckning, se Bilaga 6 

(Inventarier).  

7 Ekonomiska villkor 

7.1 Koncessionsersättning 

Leverantören förbinder sig att till Kommunen betala koncessionsersättning för detta 

Avtal med en summa om x kronor år 1 (2021). 

Koncessionsersättningen höjs med 1,5 % per tolv (12) månader under Avtalets 

giltighetstid. 

7.2 Prisjustering 

Avtalade priser enligt Bilaga 7 ”Skolor/Föreningsverksamhet är fasta under tolv (12) 

månader från det att Avtalet tecknats. Därefter kan prisjustering ske på initiativ av 

Kommunen. Prisjustering ska ske skriftligt minst trettio (30) arbetsdagar innan de 

träder i kraft.  

 

Prisändringen får tillämpas tidigast närmast påföljande månad. Av Parterna 

godkänd prisförändring ska gälla fast under minst ett år. 

7.3 Förekommande intäkter 

Förekommande intäkter i verksamheten tillfaller Leverantören. 

8 Fakturering och Betalning 

8.1 Leverantören förbinder sig att till Kommunen erlägga 1/12 av avtalssumman enligt 
punkt 7.1 månadsvis mot faktura i efterskott. 

8.2 För betalning av faktura gäller 30 dagars betalningstid från rättvisande fakturas 

ankomstdag enligt Bilaga 1 ”Faktureringsbestämmelser”. Om förfallodagen infaller 

på en lördag eller helgdag erlägger kunden betalning på närmast följande bankdag. 

Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta accepteras 

enligt räntelagen. Om eventuell försenad betalning kan härledas till felaktig eller 

ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta. I det fall faktura överlämnas till 

finansbolag ska villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem. 

9 Informationsplikt 
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9.1 Parterna har skyldighet att under Avtalsperioden informera varandra om 

förhållanden som har betydelse för Avtalet.  

10 Ansvar och villkor för samarbetet 

10.1 Underleverantör/underkonsult 

Underleverantör/underkonsult får ej anlitas utan Kommunens skriftliga tillstånd. 

Anlitande av underleverantör eller underkonsult befriar inte Leverantören från sina 

åtaganden enligt Avtalet, utan Leverantören ansvarar fullt ut såsom för egen 

prestation för av underleverantör/underkonsult utfört arbete. 

10.2 Besiktning 

Anläggningen ska årligen gemensamt besiktigas av parterna. Uppkomna skador eller 

brister, som Leverantören kan anses vållande till, ska därvid omgående åtgärdas 

eller ersättas av Leverantören. 

 

Vid tillträde av anläggningen ska besiktning göras samt vid hyrestidens utgång ska 

anläggningen avträdesbesiktigas och återlämnas till Kommunen i samma eller bättre 

skick än vid tillträdet. Vid uppkomna brister ska Leverantören åtgärda eller bekosta 

dessa. Normalt slitage på anläggningen ska dock inte anses som en brist åvilande 

Leverantören att svara för. 

 

Vid eventuell oenighet med anledning av besiktning ska en av båda parter godkänd 

besiktningsman med bindande verkan för parterna fastställa ersättning eller 

bestämma vilka åtgärder Leverantören ska vidtaga. 

10.3 Verksamhetsomfång 

Anläggningen ska kunna nyttjas av skolor, föreningar och allmänhet. Så långt som 

möjligt ska anläggningen vara disponibel efter nyttjarnas behov och önskemål. 

 

Följande verksamheter ska erbjudas: 

●Allmänhetens bad 

●Skolans bad  

●Föreningsverksamhet 

●Cafeteriaverksamhet 

●Friskvård- och gymverksamhet. 

Leverantören får utveckla verksamheten med nya slags tjänster 

som har anknytning till ovan nämnda verksamheter. Innan så sker ska samråd ske 

med Kommunen och eventuell driftskostnadsfördelning bestämmas enligt punkt 

10.9. 

10.4 Samverkan med föreningar och skolor 

Leverantören ska utgå ifrån de tidsfördelningsprinciper för föreningar och skolor 

som beslutas av Kommunen. Taxor för föreningar ska följa de principer som 

beslutas av Kommunen, se Bilaga 7 ”Skolor/Föreningsverksamhet”. 
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10.5 Avgifter 

Leverantören driver badanläggningen på egen risk och fastställer själva avgifter 

(exkl. avgifter för föreningar och skolor) och tillgodogör sig dessa.  

10.6 Bemanning 

Hjortensbergsbadet ska kontinuerligt vara bemannat med räddningskunnig 

personal under alla tider som badande har tillträde, såvida inte överenskommelse 

träffats med nyttjaren att denne själv svarar för bevakning, t.ex. vid simträning av 

förening eller dylikt. 

 

Ur säkerhetssynpunkt ska Hjortensbergsbadet vara bemannat i enlighet med vad 

som anges i Konsumentverkets vägledning för Badanläggningar. 

 

Personalens kompetensnivå när det gäller säkerhet och livräddning ska vara minst 

på den nivå som anges i Konsumentverkets vägledning för Badanläggningar. De 

rekommendationer kring repetitionsutbildningar för personal som anges i 

vägledningen ska även de följas. 

 

Säkerhetsarbetet ska även i alla övriga fall följa det som anges i Konsumentverkets 

vägledning för Badanläggningar. 

10.7 Städning 

Städning åligger och bekostas av Leverantören. 

Plan för städrutiner ska redovisas av Leverantören innan avtalstecknande och 

godkänns av Kommunen.  

10.8 Akut, löpande och periodiskt underhåll 

Leverantören svarar för avhjälpande av akuta fel i anläggningen, som denne 

rimligen själv kan åtgärda, medan Kommunen svarar för det löpande och periodiska 

fastighetsunderhållet för de ytor som upplåtits till Leverantören enligt detta avtal. 

Leverantören har inte rätt till ersättning i samband med att fastighetsunderhåll 

genomförs.  

Anläggningen/fastigheten förblir Kommunens egendom under 

hela avtalstiden. Företrädare för Kommunen äger fritt tillträde till anläggningen för 

tillsyn och dylikt.  

10.9 Övrigt underhåll och driftskostnader 

Kommunen svarar för underhåll och den tekniska skötseln av anläggningen och 

svarar för alla därmed förenade kostnader hänförliga till fastigheten såsom värme, 

el, vatten, sophämtning m.m.  

 

Utlöst brand- och inbrottslarm orsakat av Leverantören eller besökare bekostas av 

Leverantören. 

 

Leverantören åtar sig att söka minimera driftkostnader och har att svara för oskälig 

förbrukning föranlett av eget försumligt handlande. 

 

Utvecklar Leverantören verksamheten enligt punkt 10.3 som för Kommunen medför 

 

 6 (15) 

 

24



 

ökade driftkostnader ska Leverantören svara för dessa. 

10.10 Inventarier/lös egendom 

Befintliga inventarier och övrig utrustning enligt Bilaga 6 ”Inventarier” ska vara och 

förbli Kommunens egendom. Leverantören har dock rätt att nyttja inventarierna. 

Det åligger Leverantören att väl vårda inventarierna samt på egen bekostnad 

ombesörja eventuella reparationer och återanskaffningar. 

 

Av Leverantören införskaffad lös egendom bekostas och ägs av Leverantören. Vid 

avtalets upphörande har Kommunen rätt att till bokfört värde köpa delar av, eller 

samtliga till verksamheten hörande inventarier. 

 

Om Leverantören önskar komplettera, förbättra eller ändra anläggningen får detta 

ske efter godkännande av Kommunen. Sådana ändringar bekostas av Leverantören 

om inget annat avtalas. 

11 Avtalsuppföljning och kvalitetskontroll  

11.1 Allmänt om kvalitetsfrågor 

Kvaliteten ska motsvara nyttjarnas krav vad gäller för aktuell badanläggning 

vedertagna komfortbetingelser. Kvaliteten ska hålla minst samma standard, som 

gäller idag, vad avser utbud av olika aktiviteter, tillgänglighet till lokaler, säkerhet, 

utrustning och andra resurser samt kunskap hos personalen. Personalen ska 

vinnlägga sig om ett gott och serviceinriktat bemötande mot badets nyttjare. 

11.2 Uppföljning/utvärdering 

Kommunen och Leverantören ska minst en gång per år genomföra protokollförda 

uppföljningsmöten där ingånget Avtal och samarbete följs upp. Vid 

uppföljningsmötet ska det ske en avstämning av befintlig verksamhet samt 

genomgång av nya och förändrade rutiner och genomgång av statistik framtagen av 

Leverantören: 

●Antal genomförda leveranser 

●Andel avvikelser och dess orsaker 

●Kvalitetssäkring av Tjänst 

 

11.3 Statistik 

Leverantören ska dagligen föra egen statistik över badanläggningens nyttjande. 

Leverantören ska, kostnadsfritt, en (1) gång per år, med start tolv (12) månad efter 

statistikperiodens slut, eller annan avtalad tidpunkt, eller på Kommunens begäran 

lämna statistikuppgifter över verksamheten, t.ex. antal besökare vuxna/barn, 

skolverksamhet, simskola och föreningsverksamhet. 

12 Avvikelsehantering, åtgärdsplan och Uppföljning  

12.1 Avvikelser föreligger när Leverantör brister i att utföra Tjänsten i enlighet med 

kraven i Avtalet. 
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12.2 Avvikelser som kan ligga till grund för vite. 

12.3 Kommunen ska rapportera avvikelser omedelbart. Leverantören ska snarast, men 

senast inom fem (5) arbetsdagar ge en skriftlig återkoppling till Kommunen. 

Avvikelserapporteringen ska innehålla uppgifter om när avvikelsen skett, vem som 

anmält den (kontaktuppgifter), redogörelse för själva avvikelsen samt eventuell 

åtgärd som vidtagits. Leverantören ska återkoppla angående avvikelsen samt 

beskriva hur de avser att säkerställa att uppkommen avvikelse inte inträffar igen. 

12.4 Återkommande kvalitetsbrister (återkommande avvikelser) ska åtgärdas. 

Kommunen kommer kalla Leverantören till möte där en åtgärdsplan framställs för 

att komma till rätta med de uppkomna kvalitetsbristerna. 

12.5 Leverantören ansvarar för att följa upp, säkerställa samt meddela Kommunen att 

kvalitetsbristerna inte kvarstår.  

12.6 Leverantören står för sina eventuella kostnader i samband med uppföljningsmöten 

enligt p.11, Avtalsuppföljning och kvalitetskontroll. 

13 Ansvar och påföljder  

13.1 Påföljder 

Leverantören ska på eget initiativ och utan att Kommunen begär omedelbart vidta 

rättelse vid brister i utförandet av Tjänsten. 

Om Leverantören brister i uppfyllande av åtaganden enligt 

Avtalet har Kommunen vid var tid rätt att utkräva följande påföljder: 

a) Begära rättelse avseende den uppkomna bristen och/eller initiera processen 

för avvikelsehantering, se ovan punkt [Avvikelsehantering, åtgärdsplan och 

Uppföljning] 12.2–12.6. 

b) Ta ut viten. 

c) Begära skadestånd för förlust eller kostnader som Kommunen har orsakats 

exempelvis om Kommunen sagt upp Avtalet i förtid enligt 23.1. Eventuella 

viten som har utbetalats för samma skadeorsak ska avräknas från det 

skadestånd som ska utges 

d) Självrättelse; Kommunen har rätt att själv eller via anlitad tredje part utföra 

eller korrigera den bristfälliga delen av Tjänsten på Leverantörens bekostnad 

om denne inte vidtagit rättelse inom skälig tid efter Kommunens uppmaning.  

e) Säga upp Avtalet, i sin helhet eller del av enligt villkoren i 23.1. 

 

Om Kommunen har varit berättigad att utkräva påföljd, exempelvis vite, men inte 

använt denna rätt, innebär det inte att Kommunens rätt att utkräva påföljd för 

framtida brister upphör under den fortsatta Avtalsperioden. 

Påföljderna kan tillämpas var för sig eller gemensamt, d.v.s. de är kumulativa och 

inte exklusiva, om inte annat uttryckligen anges i Avtalet. 

Vid upprepade avtalsbrott förbehåller Kommunen sig rätten att stänga av 
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Leverantör från nya Uppdrag till dess att avtalsbrottet upphört.  

13.2 Myndighetskrav 

Leverantören har att iaktta gällande lagar och övriga författningar samt följa 

myndighetskrav som gäller eller föreläggs verksamheten och som påverkar 

fastigheten. 

Ansöka om vederbörliga tillstånd för verksamhetens bedrivande.  

Leverantören ska själv bekosta de åtgärder som åläggs från 

myndigheterna för de verksamheter som bedrivs på Hjortensbergsbadet och som 

påverkar fastigheten. 

13.3 Ansvar för skada 

Leverantören ansvarar i förhållande till Kommunen och tredje part för samtliga 

person- och sakskador, orsakad genom vårdslöshet. Om Kommunen gentemot tredje 

man görs ansvarig för sådan skada, ska Leverantören hålla Kommunen skadelös.  

 

Om Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en 

uppkommen skada, ansvarar Leverantören oavsett föregående stycke för den 

uppkomna skadan.  

 

Leverantörens ansvar för personskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20 

Mkr per år. 

Leverantören ansvarar, oberoende av vårdslöshet, för skada av 

Kommunens egendomsskada. I den mån Leverantören genom oaktsamhet skulle 

skada sådan egendom är Leverantören skyldig att utge ersättning härför till 

Kommunen. 

Leverantören är skyldig att till Kommunen omgående 

rapportera väsentliga skador eller verksamhetspåverkande omständigheter som 

upptäcks på anläggningen eller i verksamheten i övrigt. Särskild uppmärksamhet 

ska ägnas åt brister i säkerhetsviktiga funktioner. 

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot 

Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och omfattar inte 

indirekt skada och förlust. Med indirekt skada och förlust avses i detta Avtal vad 

som följer av 67 § köplagen (1990:931). 

Oberoende av vad som anges ovan i 13.3 är Parterna överens om 

att följande är exempel på vad som enligt Avtalet utgör direkta skador och förluster 

som är ersättningsgilla, oavsett om sådana skador och förluster i andra 

sammanhang skulle vara att betrakta som indirekta skador och förluster: 

a) kostnader som Kommunen orsakats till följd av att Kommunen nyttjat sin 

rätt till självrättelse enligt avsnitt 13.1 (d) ovan. 

 

Ansvarsbegränsningarna i Avtalet är inte tillämpliga på: 
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a) Leverantörens ansvar enligt avsnitt 13.3. 

b) Ansvarsbegränsningarna i Avtalet för direkt skada och förlust ska inte gälla 

såvitt avser skada som orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 

c) Utdömda sanktionsavgifter eller andra pålagor och avgifter från myndighet; 

d) Eventuell förverkande av ersättning som utgår enligt Avtalet ska inte beaktas 

vid bedömning av om detta belopp uppnåtts. 

 

Oberoende av vad som anges i avsnitt 13.3 ska Leverantören 

vara befriad från ansvar för skada som framgår av dessa avsnitt om Leverantören 

kan visa: 

a) att skadan orsakats som en direkt följd av att Kommunen i väsentligt 

avseende avvikit från rutiner och/eller Avtalet och detta medfört en risk för 

person- samt sakskador 

b) att bristen inte orsakats av Leverantören 

c) att Leverantören vidtagit alla skäliga åtgärder för att utföra Tjänsten trots 

den föreliggande bristen samt 

d) att Leverantören har rapporterat bristen snarast möjligt efter att 

Leverantören identifierat bristen eller borde ha identifierat bristen. 

 

14 Vite 

14.1 Om Leverantören brister i att fullgöra sina skyldigheter och åtaganden enlighet med 

Avtalet och ej vidtar rättelse senast fem (5) dagar efter skriftlig erinran äger 

Kommunen rätt till vite om 10 000 kronor per tillfälle.  

 

Om Kommunen drabbas av merkostnad eller vite föranlett av att Leverantören inte 

uppfyllt sina åtaganden enligt detta Avtal överförs även merkostnaden/vitet till 

Leverantören. 

15 Försäkringar  

15.1 Kommunen svarar som fastighetsägare för nödvändig försäkring av fastigheten inkl. 

Kommunens inventarier. 

15.2 Leverantören svarar för och åtar sig att under hela avtalstiden vidmakthålla normal 

ansvars- och olycksfallsförsäkring avseende verksamhet, personal och nyttjare, 

avbrottsförsäkring samt eventuellt övrig försäkring som bedöms erforderlig. 

Leverantören svarar för försäkring av sina egna inventarier. 

Leverantören ska på begäran styrka detta genom att tillställa 

Kommunen kopia av giltigt försäkringscertifikat eller annat försäkringsbevis. 

15.3 Om Leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Kommunen 

rätt att antingen teckna sådan försäkring på Leverantörens bekostnad eller att häva 

Avtalet.  
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16 Ekonomirevision 

16.1 Kommunen har rätt att på egen bekostnad, själv eller genom av Kommunen utsedd 

auktoriserad revisor, företa en ekonomisk revision av Leverantörens bokföring 

gällande fakturaunderlag till Avtalet. 

16.2 För det fall Kommunen utnyttjar ovanstående rätt ska Leverantören utan kostnad 

för Kommunen biträda Kommunen/utsedd revisor i revisionen, t.ex. genom att 

ställa nödvändig dokumentation till dennes förfogande. 

16.3 Om granskningen ger anledning till anmärkning svarar Leverantören för 

granskningskostnaden, vilken ska utbetalas till Kommunen. 

17 Jäv  

17.1 Leverantören får inte under Avtalsperioden utöva verksamhet som kan rubba 

Kommunens förtroende för Leverantören i något som gäller Tjänsten samt avtalat 

Uppdrag. 

18 Lagar och Förordningar m.m. 

18.1 Leverantören ska vid utförande av Avrop följa alla lagar, förordningar samt 

föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter 

och verk samt Kommunens egna policys och riktlinjer som från tid till annan är 

tillämpliga på Tjänsten eller som på annat sätt berör Leverantören vid utförande av 

Tjänsten. 

18.2 Leverantören ska som arbetsgivare iaktta god sed på arbetsmarknaden och ha 

sådana rutiner och processer som krävs för att följa den arbetsrättsliga 

lagstiftningen. 

18.3 Leverantören ska vid genomförande av Tjänsten följa diskrimineringslagen 

(2008:567). 

19 Sekretess och Tystnadsplikt 

19.1 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) reglerar frågor om sekretess och 

tystnadsplikt. Med sekretess avses förbud att röja eller utnyttja en uppgift, vare sig 

det sker muntligen (tystnadsplikt), genom att en handling lämnas ut eller på annat 

sätt. Part får inte i något skede av avtalsrelationen yppa, röja eller utnyttja 

sekretessbelagd uppgift eller uppgift som är att betrakta som affärs- eller 

yrkeshemlighet. Leverantören förbinder sig att inte yppa, röja eller utnyttja 

uppgifter som denne erhållit genom arbetet hos Kommunen, av vad slag de än må 

vara (personuppgifter, ekonomiska uppgifter, kommersiella uppgifter eller 

liknande).  

20 Personuppgifter 

20.1 I den utsträckning som Leverantörens arbete innefattar behandling av 
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personuppgifter för Kommunens räkning är Leverantören Kommunens 

personuppgiftsbiträde. Leverantören ska följa Lag (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

20.2 Ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal ska i förekommande fall upprättas mellan 
Kommunen (personuppgiftsansvarig) och Leverantören (personuppgiftsbiträde) med 
instruktioner om hur behandlingen får utföras och vilka informationssäkerhetskrav 
som gäller. 

21 Begränsning av Marknadsföringsrätt 

21.1 Leverantören får inte använda eller hänvisa till Kommunen i marknadsföringssyfte 

utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Kommunen.  

22 Force Majeure 

22.1 Parterna ska inte göras ansvariga för försening av eller underlåtenhet att uppfylla 

sina åtaganden enligt detta Avtal om förseningen eller underlåtenheten härrör från 

någon omständighet utom Parternas kontroll såsom avtalsenlig konflikt på 

arbetsmarknaden, eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, 

valutarestriktioner, uppror, upplopp, terroristdåd, explosion, översvämning, 

lagstadgade hinder eller ändringar i lagstiftning. Förbehållet om avtalsenlig konflikt 

på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund om Leverantören själv är 

föremål för eller vidtar sådan konflikt. 

22.2 För att Part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska Part 

skriftligen och utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan 

omständighet har inträffat. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål 

vid befrielsegrundens upphörande.  

22.3 Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på 

avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till 

följd av den inträffade befrielsen. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra 

omfattningen och effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de 

förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske. 

23 Förtida upphörande  

23.1 Hävning 

Båda parterna har rätt att häva avtalet utan kompensation till motparten, i fall 

motparten har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och motparten inte rättat 

till avtalsbrottet inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftligt meddelande 

från den hävande parten. Kommunen har därutöver rätt att häva avtalet, utan 

kompensation till Leverantören och omedelbart, enligt nedanstående: 

● Om uppdraget inte genomförs i enlighet med upphandlingsdokumenten och i 

enlighet med leverantörens anbud. 
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● Om Leverantören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet. 

 

● Om uppdraget inte fullgörs och detta inte beror på Kommunen. 

 

● Om Leverantören repetitivt brister i tjänstens utförande. 

 

● Om Leverantören utan Kommunens skriftliga godkännande överlåter hela 

eller delar av avtalet till annan fysisk eller juridisk person.  

 

● Om Leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga 

försämras i sådan omfattning att Kommunen får rimlig anledning att tro att 

Leverantören inte kan uppfylla åtaganden i Avtalet. 

 

● Om Leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts under 

tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är 

underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs eller liknade 

förfarande. 

 

● Om Leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom 

lagakraftvunnen dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende 

socialförsäkringsavgifter och skatter eller har lämnat felaktig information i 

delar som berör denna punkt. 

 

Hävningen ska ske skriftligt genom rekommenderat brev. Part 

ska därvid uppge grunden för det förtida upphörandet. Har detta skett ska 

hävningen eller uppsägningen anses vara fullgjord. 

24 Överlåtelse/Ägarskifte 

24.1 Överlåtelse av Avtal ska i förväg godkännas av Kommunen och överlåtelseavtal ska 

upprättas skriftligen och undertecknas av Kommunen och den nya Leverantören. 

Leverantören äger inte rätt att, utan skriftligt samtycke, överlåta, upplåta eller 

pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. 

25 Tvist 

25.1 Skulle tvist uppstå ska den i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. 

Eventuell tvist i allmän domstol enligt svensk rätt utan tillämpning av svenska 

lagvalsregler ska ske på Kommunens hemort (Nyköpings kommun). Leverantören 

får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av åtagande enligt detta Avtal under 

åberopande av att tvisteförfarande påkallats eller pågår. 

26 Ändringar 

26.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och 

undertecknade av företrädare för båda Parter. 

27 Omförhandling 
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27.1 Kommunen kan begära omförhandling av villkor i detta Avtal om det sker betydande 

förändringar hos Kommunen eller om Tjänsten förändras på ett icke obetydligt sätt 

under Avtalsperioden. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig. 

27.2 Omförhandling ska inledas så snart som möjligt efter Kommunens framställan. 

Påkallande av omförhandling befriar inte Leverantören från skyldighet att fullgöra 

sina förpliktelser enligt detta Avtal och tecknande Avrop intill dess nytt Avtal har 

slutits.  

27.3 Parterna förbehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller 

organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna 

för tidigare överenskommelse.  

28 Avtalets upphörande 

28.1 Vid Avtalets upphörande ska Leverantören samverka med Kommunen och eventuell 

ny leverantör. Leverantören ska skapa förutsättningar till att övergången till den nya 

leverantören sker med minsta möjliga påverkan för Kommunen och andra berörda. 

Leverantören ska bistå Kommunen, eller av Kommunen anvisad tredje part, på det 

sätt som krävs för att underlätta övergången till ny regi. 

Inför Avtalets upphörande förbinder sig Leverantören att till 

Kommunen förbereda överlämnandet av information, dokumentation och övriga 

handlingar som berör Kommunen. Materialet ska överlämnas på begäran. 

Kommunen avgör vilka uppgifter som ska redovisas.  

Skulle Leverantörens assistans vid Avtalets upphörande kräva 

större utnyttjande av resurser än vad som gällt under Avtalets genomförande, har 

Leverantören rätt till skälig ersättning såvitt detta överenskommits i förväg med 

Kommunen.  

29 Meddelande 

29.1 Reklamation och meddelanden avseende detta Avtals tillämpning ska skriftligen 

översändas till Parternas kontaktpersoner enligt Avtalet. 

29.2 Meddelanden enligt detta Avtal ska ske och anses kommit den andra Parten 

tillhanda enligt följande: 

▪ Överlämnande med bud – vid avlämnandet. 

▪ Avsändande med rekommenderat brev – tre (3) Arbetsdagar efter avsändandet 

för postbefordran. 

▪ Med e-postmeddelande – en (1) dag efter avsändandet.  

 

Adress- och kontaktuppgiftsändring ska utan dröjsmål meddelas Part på sätt som 

föreskrivs ovan. 
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30 Bestämmelses ogiltighet 

30.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 

innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten 

väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i 

Avtalet ske. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var 

sitt. 

 

Ort/datum  Ort/datum 

Nyköping den  Ort den 

För Nyköpings kommun  För Leverantören 

   

   

Namnförtydligande 

Titel 

 Namnförtydligande 

Titel 
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        Inköps- och Upphandlingsenheten 
 

 Bilaga 
  
 1(2) 

 

Nyköpings kommun Besöksadress: Tel växel:  0155-24 80 00 Org nr: 21 20 00-29 40 

Upphandlingsenheten Stadshuset e-post: upphandling@nykoping.se Bg: 619-03 42 

611 83 Nyköping Stora Torget 1 www.nykoping.se 
 

 

                          Sign:_____/_____ 

 

Faktureringsbestämmelser 

Fakturering ska ske elektroniskt enligt europeisk standard PEPPOL BIS. 
PDF är inte ett godkänt format. 
  
Kommunens samarbetspartner för elektroniska fakturor är: www.inexchange.se. 
  
Identifiering vid elektronisk faktura: 
 

GLN nummer 7362120002948 
 
PEPPOL:id 0007:2120002940 
 
Mer info: www.nykoping.se/naringsliv--arbete/upphandling-och-inkop/fakturaadress-for-
leverantorer 
 
Samtliga fakturor till Nyköpings kommun ska innehålla giltig referens och vara 
specificerade per artikel/tjänst, mängd, pris och leveranstillfälle (fullfaktura). Om s.k. 
fullfaktura ej är möjlig ska följesedel på avsedd leverans alltid bifogas fakturan.  
 
Fakturor som saknar referens, är ospecificerade och/eller utan följesedel kommer att 
returneras som felaktig faktura.  
 
Fakturerings-, expeditions- eller andra typer av administrativa avgifter accepteras inte. 
Betalning sker senast trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura. 
Förskottsbetalning endast enligt särskild överenskommelse. 
 

 
Fakturering 
 
Obligatoriska fakturauppgifter: 
 

• Referenskod  = NK-nummer  * 

Referenskoden ska anges med prefix NK och siffror i en följd, utan mellanslag eller 
bindestreck. Koden kan bestå av 2-10 siffror. Exempel: NK12502  

 

• Fakturanummer 

• Fakturadatum 

• Förfallodatum eller Betalningsvillkor 

• Fakturabelopp 

• Momsbelopp  

• Bankgiro/Plusgiro 

• Företagets namn 

• Organisationsnummer / VAT nummer / F-skattsedel 

• Namn på beställaren 

• Utfört uppdrag 
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Nyköpings kommun, Faktureringsbestämmelser  2019-04-11 

 

 

 

            Sign:_____/_____ 

  

 

 

 
Faktureringsadressen är:  Nyköpings kommun 

Fakturaskanning 
Box 22 
611 22 Nyköping 

 
Adressen gäller oavsett vilken enhet/avdelning i kommunen som ska faktureras. 
 

 

Dröjsmål vid betalning 
 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. 
Dröjsmålsränta understigande 300 kronor får inte faktureras. 
 
 

Kontakt 
 
För ev. frågor kontakta Ekonomiavdelningen: 
 
Angela Lindqvist, tel: 0155 - 24 83 86 eller e-post: angela.lindqvist@nykoping.se 

 
Carina Granström, tel: 0155 – 24 83 81 eller e-post: carina.granstrom@nykoping.se 
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Bilaga 7 1(1) 

 

 

 

Inventarier 

Inventarier som ingår i tjänstekoncessionen. Övriga lösa inventarier tillhör nuvarande leverantör och i 
det fall byte av leverantör blir aktuellt överlåter kommunen till dessa parter att komma överens om 

eventuella överlåtande alternativ köp.  

 

Solskydd till entré 
  

Antal 1 

Ljudsystem inne/utomhus  
  

Antal 1 

Kombiskurmaskin  
  

Antal 2 

Bottensug  Antal 3 
Bord med fasta bänkar  
  

Antal 8 

Badlinor utomhus  Antal 8 
Badlinor inomhus  Antal 9 
Livbojar  
  

Antal 16 

Flytvästar  
  

Antal 60 

Utebänkar med tillhörande blomlådor 
 

 

Simskoleutrustning med tillhörande packlådor  
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 Bilaga 8 1 (2) 
 

 
 
FÖRENINGARNAS VERKSAMHET PÅ HJORTENSBERGSBADET 
 
1. Föreningar som önskar hyra utrymme på Hjortensbergsbadet skall ansöka om detta 

senast 30 april för kommande höst/vårsäsong. 
 
2. Leverantören skall fördela utrymmen till föreningar i enlighet med de fördelningsprinciper 

som tillämpas av kommunen. 
 
3. Leverantören skall meddela föreningarna besked om tilldelade utrymmen senast den 15 

juni. 
 
4. Leverantören äger rätt att disponera hela anläggningen vid arrangemang av 

engångskaraktär, berörda föreningar skall meddelas om detta senast sex (6) veckor i 
förväg. 

 
5. Debitering sker efter prislista fastställd av kommunen. 
 
6. Simföreningar äger rätt att hyra anläggningen för simtävlingar, enligt nedan: 

- hyrd simtävlingstid som påverkar allmänhetens badtid, fem (5) dagar/år 
- hyrd simtävlingstid utanför ordinarie öppethållande, efter överenskommelse 

Ansökan om hyra för simtävlingar, se punkt 1. 
 
 
 
 
SKOLANS VERKSAMHET PÅ HJORTENSBERGSBADET 
 
1. Leverantören förbinder sig att hålla badet öppet för skolans verksamhet måndag-fredag, 

kl. 08.00-15.00 under de av skolorna beslutade läsårsdagar. Leverantören har för detta 
rätt att debitera skolan 40 kr per elev och tillfälle. 

 
 
2. Leverantören skall erbjuda simundervisning under hela avtalets giltighetstid till grundskolor 

verksamma i Nyköpings kommun. 
    Leverantören har för detta rätt att debitera skolan 40 kr per elev och tillfälle. 

Om skolan så önskar skall Leverantören kunna erbjuda simlärare. För den tjänsten har 
Leverantören rätt att debitera skolan 400 kronor per 45 min. Detta är alltså utöver de 40 kr 
per elev och tillfälle som debiteras för badentrén. 
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 Bilaga 8 2 (2) 
 

PRISLISTA FÖR BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR PÅ 
HJORTENSBERGSBADET 
 
 
 
Inomhus  Kostnad i SEK per timme 
Bana hyra per timme  135 
Hyra Bana kommersiell verksamhet  185 
Hyra hela 25 metersbassängen  530 
Hyra hela 25:an kommersiell verksamhet  1060 
Hyra varmbassäng  530 
Hyra varmbassäng kommersiell verksamhet 

 
689 

Hyra undervisningsbassäng   290 
Hyra undervisningsbassäng *kommersiell verksamhet  
 

795 

  

Utomhus   

Hyra bana utomhus  48 
Hyra bana utomhus kommersiell verksamhet 

 
140 

Hyra undervisningsbassäng kommersiell verksamhet 
 

600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Med kommersiell verksamhet avses föreningsverksamhet som bedrivs i konkurrens med annan liknande 
verksamhet vilken bedrivs i vinstsyfte. 
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