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Direktupphandling av underhållning i samband med Älvkarleby kommuns 
högtidliga utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor 2023 
 

 

Beställare: Älvkarleby kommun, HR-avdelningen. 

 

Beställningen avser: Musikunderhållning i samband med kommunens högtidliga utdelning 

av förtjänsttecken och minnesgåvor.  

 

Datum: 2023-02-23 

Tid: 18:30-22:30 

Plats: Älvkarleö Herrgård 

 

 

Beskrivning av produkt/tjänst: I samband med kommunens högtidliga utdelning av 

förtjänsttecken och minnesgåvor vill vi ha en lättsam och trivsam musikunderhållning i form 

av loungemusik. 

Leverantören kommer att få ansvara för att i dialog med Älvkarleö Herrgård ställa iordning 

utrymmet för framförandet, max 3 personer kommer att rymmas på avsedd yta.   

 

 

Kravspecifikation för uppdraget:  

 Tillhandahåller för uppdraget nödvändig utrustning, tex instrument. (Älvkarleö 

Herrgård tillhandahåller 1 st mikrofon samt en högtalare. Önskas övrig/annan 

utrustning ansvarar leverantören själv för att ombesörja med detta.) 

 Framför för ändamålet en passande genre; loungemusik/bakgrundsmusik 

 Avgiftsfri ombokning 

 Avbokning kan ske, av beställaren, senaste den 9 februari utan rätt för leverantören att 

debitera. Sker avbokning senare har leverantören rätt att debitera för faktiska 

kostnader.  

 Uppdraget omfattas av en takbudget, anbud som överskrider budgeten kan komma att 

förkastas.  

 

Leverantören ska lämna anbud (offert) enligt följande 

 Pris för tjänsten totalt 

 Presentation av hur tjänsten ska utföras. 

 Genom att lämna anbud (offert) intygar ni att ni uppfyller krav på leverantör. 

Kommunen kommer att kontrollera detta.  

 Anbudet (offerten) ska vara digital, vi accepterar ej anbud som skickats via post.  

 Anbudsgivaren (leverantören) får presentera hur tjänsten ska utföras antingen med 

text, bild eller via en videopresentation.  
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Faktureringsadress:  

Älvkarleby kommun, ZZ 107 

GLN: 7350007510006  

Peppol-ID: 0007:2120000258 

 

alternativt  

Älvkarleby kommun, ZZ 107 

Box 33, 814 21 Skutskär 

 

Sista svarsdatum: 2022-12-23 

 

Utvärdering:  
Beställaren antar den leverantör som erbjuder bästa förutsättningar utifrån följande 

parametrar, i fallande prioritetsordning: 

- Unik kompetens för uppdraget 

- Erfarenhet 

- Tillgänglighet/inställelsetid 

- Leveranstid 


