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Inbjudan att lämna anbud  Detta är en anbudsinbjudan att delta i förnyad konkurrensutsättning inom 
ramavtalskategorin Konsulter IT – data, Omr. H - Webbutveckling. Denna 
inbjudan har skickats till alla ramavtalsleverantörer inom aktuellt 
avtalsområde. 
Ramavtalsleverantörerna är skyldiga att lämna avropssvar även då tjänsten inte 
kan erbjudas och orsaken till detta ska anges i anbudssvaret. 

Beskrivning av uppdragsgivaren Orust kommun är en kommun med cirka 15 500 invånare. I budget finns ett beslut 
att lansera en ny, tillgänglighetsanpassad webbplats. 
Webbplatsen ska vara en aktuell, lättnavigerad och sökbar informationsbank som 
nyttjar digitala tjänster för att förenkla och erbjuda service för kommuninvånarna. 
Den ska även fungera som ett attraktivt skyltfönster för Orust kommun som 
organisation och plats att bo och verka på.  

Beskrivning av uppdrag Målet är att skapa en ny och modern webbplats med hög tillgänglighet och att 
modernisera kommunens grafiska profil. Uppdraget består av två delar som 
beskrivs nedan med omfattning och krav. 
 
Webbplats 
I uppdraget ingår att skapa en fullt fungerande webbplats med mallpaket för 
allt som ska hanteras såsom standardsidor, nyhetsartiklar, understartsidor, 
evenemang, osv sök-/sökresultatsida. 
Webbplatsen ska bygga på responsiv webbdesign. Fokus ska ligga på 
mobilanvändaren. De mobila vyerna är mycket viktiga och ska stämmas av 
med beställaren löpande under uppdragstiden.  
Den nya webbplatsen byggs upp parallellt med den befintliga. 
Tillgänglighet är den högsta prioriteten och tillgänglighet går före form. Inga 
funktioner får försämras på grund av formmässiga prioriteringar. Färg och 
form ska skapa igenkänning och återkommande designelement spelar en 
viktig roll för att man enklare ska hitta på webbplatsen. 
Webbplatsen ska fungera väl i de vanligaste webbläsarna som finns på 
marknaden, Chrome, Edge, Safari, Firefox. 
Kommunen har köpt in Funka-struktur och kommer bygga vår nya hemsida 
efter denna. I framtagande av designförslag ska detta tas hänsyn till där det är 
relevant. 
En mycket viktig funktion är en så kallad krisruta eller krisbanner som när den 
används ska synas genomgående på samtliga sidor. Den ska vara i en tydlig 
färg och utformning och skjuta ner/undan annat material och finnas möjlighet 
att länka till fördjupande material i bannern. 
Det ska finnas stark sökmotor med central plats på sidan med denna text i 
sökrutan: ”vad kan vi hjälpa dig med idag?” 
Spårningskod för webbanalysverktyget Siteimprove ska implementeras i alla 
sidmallar. Detta för att kommunen ska kunna få webbstatistik över hur 
webbplatsen används.  
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Vi vill inhämta samtycke för kakor via en informationsruta. Kakrutan ska visas 
på alla sidor och gå att klicka bort på ett enkelt sätt. Rutans placering och 
beteende ska störa besökaren så lite som möjligt. 
Det ska vara snabba sidladdningar. Om innehåller sidor tungt innehåll 
behöver funktion för ”fallback” finnas för snabba sidladdningar. 
Så långt det är möjligt behöver funktioner byggas utifrån Sitevisions ramverk 
för att hålla över tid utan extra utveckling. 
Sidan ska uppfylla webbtilllgänglighetsdirektivet enligt WCAG 2.1 nivå AA 
ENB 01549. 
Webbplatsen ska länka till kommunens e-tjänsteplattform. 
Kontaktuppgifter ska gå till servicecenter på varje sida, ej namngivna 
personer. 
Sidan ska uppfylla GDPR och datalagring inom EU utan spridning till tredje 
land. 
Bilderna ska ha tvingande alt-text. 
En central kalender ska finnas, en kalender för allt som händer i kommunen 
som är länkad till Södra Bohusläns webbplats. 
Det ska finnas ett nyhetsflöde med taggar. Möjlighet att visa allt innehåll eller 
filtrerat innehåll längre ner i strukturen. 
Digital anslagstavla är enligt lag ett krav och ska finnas med. 
Beställaren önskar ha samma lösning för bygglov som Sollentuna kommun, 
se www.sollentuna.se  
Leverantören ska integrera funktionalitet för automatisk översättning till 
engelska, se www.almhult.se  
Webbplatsen ska ha en lyssnafunktion som stäms av med beställaren.  
En chattfunktion ska finnas. 
Under uppdragstiden ska beställaren i god tid ges möjlighet till minst två 
acceptanstestperioder för att genomföra relevanta användartester innan 
leveransgodkännande kan ges. 
Leverantören ska utbilda av Orust kommun utvalda redaktörer i användning 
av den nya webbplatsen och dessa funktioner. I utbildningen ingår att 
leverantören tar fram redaktörsmanualer för orust.se specifika funktioner och 
arbetssätt. För utbildning bör avsättas ca 1 arbetsdag, vilken planeras in i 
dialog med beställaren. 
Kommunen ska kontrollera att mallarna och upphandlade funktioner uppfyller 
angivna krav i avropsdokumenten. Kommunen godkänner tjänsten då kraven 
angivna i avropsdokumenten, är uppfyllda och tjänsten inte avviker från vad 
som kan anses följa av att uppdraget utförts. 
 
Grafisk profil 
Uppdraget innebär uppdatering av kommunens grafiska profil. Den nuvarande 
grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet vilket innebär att leverantören 
kommer att behöva göra anpassningar av färgnyanser, val av typsnitt och 
formelement för att den grafiska formen ska bli optimal.  
Den grafiska profilen ska moderniseras i sitt grafiska uttryck och mallar ska 
levereras som är lätta att använda för Facebook- och Instagram- inlägg och 
annonser för rekrytering och övrig annonsering.  
Ingen grafisk utbildning ska behövas för att beställarens medarbetare ska 
kunna använda mallarna. Nuvarande grafiska profil finns som bilaga 2. 

Tidsperiod Uppdraget gäller från och med tecknad beställning vilken förväntas läggas i 
maj 2022 till och med 2022-12-31.  
Behovet är prioriterat och vår ambition är att uppdraget ska kunna påbörjas så 
snart som möjligt efter genomfört avrop. Målet är att webbplatsen och den ny 
grafiska profilen ska lanseras i slutet av 2022. Projektet är avslutat när ett 

http://www.sollentuna.se/
http://www.almhult.se/
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projektgruppsmöte, där kommunens arbetsgrupp och leverantören, 
gemensamt förklarat att leveransen är godkänd. 

Bilagor Bilaga 1. Priser 
Bilaga 2. Orust kommuns grafiska profil 

Anbudet ska innehålla Genomförandeplan 
Den leverantör som tilldelas uppdraget ska i anbudet presentera en 
genomförandeplan samt designförslag på ny webbplats och grafisk profil. 
Leverantören ska ta fram förslag på startsida för orust.se. 
Startsidan på domänen orust.se riktar sig i första hand till invånare i Orust 
kommun och ska innehålla en bra mix av nyhetsrelaterat innehåll och 
genvägar till ofta eftersökt innehåll på webbplatsen. Slutgiltig design och 
innehåll tas fram i samarbete mellan kommunen och leverantören. 
Konsult webbplats 
Uppdraget ska utföras av en konsult. Konsulten ska ha branscherfarenhet 
eller flerårig vana av liknande arbeten samt ha relevant utbildning eller 
arbetslivserfarenhet. Konsulten ska ha medverkat i ansvarig roll i 
implementering av minst två nya kommunala webbsidor, samma som anges 
som referensuppdrag nedan. Erbjuden konsult ska namnges i anbudet och 
CV ska bifogas där efterfrågad kompetens och erfarenhet tydligt framgår. 
Referensuppdrag webbplats 
Namn på kommun och kontaktuppgifter till kontaktperson som var delaktig i 
införandeprojekt till två referensuppdrag ska anges i anbudet med kort 
beskrivning av uppdrag samt uppdragsresultat. Leverantör ska informera 
kommunerna om att de kan komma att blir kontaktade för bekräftelse av 
angivna referensuppdrag. Kommunerna ska ha varit nöjda med samarbete, 
arbetsmetod, effektivitet och resultat. 
Konsult grafisk profil 
Uppdraget ska utföras av en konsult. Konsulten ska ha branscherfarenhet 
eller flerårig vana av liknande arbeten samt ha relevant utbildning eller 
arbetslivserfarenhet. Konsulten ska ha medverkat i ansvarig roll i 
implementering av minst två nya eller uppdaterade grafiska profiler, samma 
som anges som referensuppdrag nedan. Erbjuden konsult ska namnges i 
anbudet och CV ska bifogas där efterfrågad kompetens och erfarenhet tydligt 
framgår. 
Referensuppdrag grafisk profil 
Till anbudet ska bifogas två referensuppdrag med kort beskrivning av uppdrag 
samt uppdragsresultat. Leverantör ska informera referenskunderna (kan vara 
andra organisationer än kommun) om att de kan komma att blir kontaktade för 
bekräftelse av angivna referensuppdrag. Kunderna ska ha varit nöjda med 
samarbete, arbetsmetod, effektivitet och resultat. 
Ifylld bilaga 2. Priser 
Denna bilaga ska fyllas i, signeras och bifogas anbudet. 

Alternativa anbud eller reservationer I anbudet får inga alternativa anbud förekomma. Om en Leverantör lämnar 
förbehåll eller reserverar sig mot villkor i inbjudan ska anbudet förkastas. 
Undvik att lämna information som inte efterfrågats och som kan ses som en 
reservation mot uppställda krav. 

Bedömning av anbud Bedömning av inkomna anbud görs utifrån nedan angivna kriterier: 
- effektiv och kvalitativ genomförandeplan och designförslag  
- konsultjänstens kvalite kommer att utvärderas utifrån inskickade CV:ns 
kompetensnivå, erfarenhetsnivå och eventuella mervärden. 
- referenser/erfarenhet gällande angiven resurs/genomförda uppdrag    
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- pris: fastpris för uppdraget samt timpris för ev. tillkommande mindre uppdrag 
med anledning av huvuduppdraget. 

Metod för bedömning av anbud Mest mervärde i relation till pris kommer vinna tilldelning.  
Beställaren kommer att genomföra en bedömning av anbud på ett transparant 
och tydligt sätt genom att redovisa och motivera de mervärden som anbuden 
erbjuder i ett utvärderingsprotokoll som bifogas tilldelningsbeslutet.  
 
Anbudspresentation 
Anbudsgivaren kan komma att bjudas in till anbudspresentation för att 
förtydliga sitt anbud visuellt och muntligt. Vid anbudspresentationen får 
anbudsgivaren möjlighet att beskriva hur man uppfattat uppdraget, uppvisa 
offererad lösning och dess funktioner samt förtydliga eventuella oklarheter. 
Frågor kan komma att skickat till anbudsgivaren i förväg för att möjliggöra 
förberedelser. Presentationen ska ske på svenska fysiskt eller digitalt. 

Beslut Efter genomförd förnyad konkurrensutsättning fattar Beställare 
tilldelningsbeslut. Underrättelse om tilldelningsbeslut tillsänds samtliga 
Leverantörer som lämnat anbud. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan 
Beställare och vinnande Leverantör sluts genom att en beställning 
undertecknas av Beställaren. Avtalsspärr tillämpas ej, dock tas synpunkter 
tacksamt emot. 
 
Tilldelning av uppdraget görs med förbehåll att det ryms inom tillgänglig 
budget. Leverantörer ombeds att offerera det mest kostnadseffektiva 
erbjudandet som uppfyller ställda krav. Anbud som överstiger budgeterade 
medel kan komma att förkastas eller att förhandling inleds med samtliga 
anbudsgivare. Sådan förhandling sker endast om den kan göras på ett 
likabehandlande sätt. 

Anbudets giltighetstid Leverantören är bunden av sitt anbud 2 månader efter sista anbudsdag. För 
det fall den förnyade konkurrensutsättningen blir föremål för överprövning är 
Leverantören bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då 
eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom.  

Sista dag för inlämnande av anbud Sista dag för inlämnande av anbud är 2022-05-11.  
Anbud inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. 

Anbud ska skickas in på följande sätt Anbud skickas in via Proceedo. 

Frågor under anbudstiden Finner Leverantören att inbjudan eller eventuellt tillhörande dokument i något 
avseende är oklart eller har något att anföra mot dess innehåll, ska detta 
omedelbart och under anbudstiden skriftligen meddelas till Beställaren via 
Proceedo där även svar på frågor kommer meddelas. Normalt publiceras svar 
inom två (2) arbetsdagar från det att frågan inkommit. 
Leverantören ska själv se till att denne tar del av svar på frågor och eventuell 
övrig information som Beställaren meddelar via Proceedo under anbudstiden. 
Sista dag att ställa frågor är 2022-05-06.  
Frågor som ställts efter detta datum kommer inte att besvaras.  
Svar på frågor publiceras sista gången 2 dagar före sista anbudsdag. 

Begäran om sekretess Anbudssekretess råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut 
fattats eller den förnyade konkurrensutsättningen på annat sätt avslutats. 
Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga. Undantag från 
offentlighetsprincipen är om delar av anbudet omfattas av s.k. kommersiell 
sekretess. Om ni åberopar kommersiell sekretess (31 kap. 16§ Offentlighets- 
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och sekretesslagen), ska detta anges i en separat bilaga som bifogas 
anbudet. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som 
avses samt vilken skada ni skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Bilagan 
namnges lämpligen "Sekretessbegäran". 

Avtalsvillkor Det är av största vikt att Beställare är väl insatt i de krav och villkor som gäller 
för Ramavtalet. Samtliga krav och villkor framgår av bilaga Ramavtal.  
Observera att fastställda villkor i Ramavtalet inte kan omförhandlas i den 
förnyade konkurrensutsättningen. Om det är nödvändigt får dock villkoren 
preciseras och kompletteras. Det är då fråga om att förfina eller komplettera 
villkoren i Ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver 
uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt uppdrag.  

 


