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Anbudsförfrågan städtjänster 
 
 
Tillväxt Motala AB söker leverantör av städtjänster. 
 
Uppdragsgivare 
Tillväxt Motala AB är Motalas näringslivsbolag. Bolaget ägs av Tillväxt Motala Ekonomisk förening som 
består av cirka 400 medlemsföretag. Vi arbetar på uppdrag av Motala kommun samt det lokala 
näringslivet med bland annat näringslivsutveckling, företagsetableringar, platsmarknadsföring, 
handels-, stads- och centrumutveckling samt turism och besökservice. 
 
Upphandling 
Denna upphandling genomförs utifrån det anbud som är det affärsmässigt mest fördelaktiga. Tillväxt 
Motala lyder inte under Lagen om offentlig upphandling. Bolaget har en upphandlingspolicy som anger 
att bolaget alltid ska göra upphandlingar av medlemmar i Tillväxt Motala Ekonomisk förening i första 
hand. Finner bolaget att inget av medlemsföretagen uppfyller kravspecifikationen som ställs äger 
bolaget rätt att ställa förfrågan till företag utanför medlemskretsen. 
 
Uppdraget 
Tillväxt Motala AB har behov av städtjänster i bolagets hyrda lokaler på Repslagaregatan 13 C, 591 30 
Motala. 
Vi söker leverantör för tecknande av 2-årsavtal med möjlighet till årsvis förlängning med start 2022-
02-01. 
Lokalen är 153 kvm och består av entré, 7 kontorsrum pentry och WC. 
Planritning av lokalen bifogas förfrågan. 
 
Offertönskemål 
Städning enligt följande: 
Samtliga utrymmen: 
Dammsugning, avtorkning golv, tömning av papperskorgar, avtorkning möbler, vattning av blommor i 
krukor, rengöring och påfyllning av kaffemaskin. 
Städfrekvens: 1 gång i veckan. 
Pentry: 
Tömning sopor, i- och urplockning av diskmaskin. 2 gånger i veckan. 
WC:  
Rengöring av porslin och speglar. 
Påfyllning av papper och tvål. 2 gånger i veckan. 
Samtliga invändiga glaspartier i lokalen putsas 1 gång i månaden. 
 
Städning utöver detta, mattvätt, fönsterputs och övrig golvvård sker efter avrop. 
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Vi emotser en offert på städtjänster enligt ovan.   
 
Vi emotser en offert avseende pris per timme vad gäller tjänster enligt avrop. 
 
Val av leverantör 
Beslut kring val av leverantör görs av Tillväxt Motala AB baserat på samtliga inkomna offerter. 
Medlemskap i Tillväxt Motala är meriterande. 
 
Upphandlingsvillkor 
Leverantören ska vara registrerad för redovisning av mervärdesskatt, preliminär A-skatt samt 
arbetsgivaravgifter hos Skatteverket.  
Leverantören ska inneha F-skattebevis. 
Tillväxt Motala AB kan utesluta en anbudsgivare om anbudsgivaren:  
- Är i konkurs eller i likvidation, eller är under tvångsförvaltning.   
- Är föremål för ackord eller tills vidare har inställt betalningarna eller är underkastad näringsförbud.  
- Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förfarande.  
- Är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom.   
- Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte har fullgjort sina åligganden avseende   
skatter eller socialförsäkringsavgifter.   
- Underlåtit i något väsentligt hänseende lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga 
upplysningar som begärts enligt ovan   

Anbudsgivaren skall intyga att denne inte brister i något av ovanstående hänseenden genom: 
- Sanningsförsäkran genom undertecknande av behörig firmatecknare   
- Intyg från behörig myndighet som utvisar att leverantören har betalat föreskrivna skatter, andra 
avgifter samt sociala avgifter.  

Anbudsgivaren ska vara ett välskött företag med sund och stabil ekonomi.   

Angivande av priser   
- Alla priser ska anges i svenska kronor exklusive gällande mervärdesskatt  
- Priserna ska vara totalpriser, dvs. eventuella avgifter eller övriga kostnader ska ingå   
- Samtliga priser ska gälla till och med 2024-01-31   
- I det fall oförutsedda kostnader uppstår ska de i förväg meddelas till och godkännas av Tillväxt 
Motala AB.   
 

Allmänna villkor                                                                                                                             
Fakturarutiner/betalningsvillkor.                                                                                                                  
Tillväxt Motala AB betalar 30 dagar efter fakturans ankomst. 

Underlaget skickas till christina.gyberg@tillvaxtmotala.se senast den 15 januari 2022.                         
Adress: Tillväxt Motala AB, Christina Gyberg, Drottninggatan 50, 591 27 Motala.                                                     
 
Upplysningar                                                                                                                                                   
Upplysningar avseende upphandlingen kan lämnas av Christina Gyberg. 
christina.gyberg@tillvaxtmotala.se 
070-323 62 66 
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