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Förfrågningsunderlag 

INBJUDAN 

Örkelljunga Kommun, genom Kultur- & fritidsförvaltningen, inbjuder att 

inkomma med offert avseende catering och restauration, i enlighet med 

denna offertförfrågan och dess uppdragsbeskrivning. 

BESTÄLLARE 

Örkelljunga Kommun   org. nr. 212000-0878 

Kultur- & Fritidsförvaltningen  

286 80 ÖRKELLJUNGA 

BESKRIVNING AV UPPDRAG 

Kultur- & fritidsförvaltningen driver och förvaltar från och med 2016 kultur-

, konferens- & idrottsanläggningen FORUM Örkelljunga omfattande en 

idrottshall, en blackbox avsedd för kulturaktiviteter, föreningslokaler, 

konferenslokaler och repetitionslokaler.  

Uppdraget omfattar att leverera resturatörstjänster i samband med 

Örkelljunga kommuns arrangemang i FORUM Örkelljunga. I uppdraget 

ingår också rätten att lämna anbud på tjänster till andra aktörers aktiviteter i 

FORUM Örkelljunga.  

Uppdraget omfattar leveranser till tre typer av arrangemang 

1. Kultur- och fritidsförvaltningens arrangemangsprogram omfattande 

10-14 publika arrangemang per år. 

2.  Mötes- och konferensverksamheten inom FORUM Örkelljunga där 

Örkelljunga kommun såväl som andra aktörer kan vara slutkund.  

3. Övriga arrangemang på FORUM som inte faller in under 

ovanstående kategorier 

Uppdraget omfattar inte att bemanna kiosk i samband med 

matcher/turneringar/tävlingar som arrangeras av föreningshyresgäster som 

nyttjar FORUM. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Örkelljunga kommuns avsikt är att teckna ramavtal med en leverantör som 

åtar sig att leverera produkter inkluderade i detta underlag till fastslaget pris 

till samtliga evenemang ovan angivna som kategori 1 & 2 samt medges 

möjlighet att alltid lämna anbud på andra produkter som efterfrågas i 

samband med evenemang i kategori 3.  

Ramavtalet gäller från och med 2018-09-21 till 2019-12-31 och förlängs 

därefter automatiskt om ingendera parten väljer att säga upp avtalet, dock 
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som längst till 2023-06-30. Vid uppsägning tillämpas sex månaders 

ömsesidig uppsägningstid.  

Uppdraget omfattar att leverera produkter till samtliga evenemang i FORUM 

Örkelljunga och som inkluderas under kategori 1 eller 2. I uppdraget ingår 

också rätten att lämna anbud på samtliga andra arrangemang (kategori 3) 

som genomförs på FORUM oavsett vem som är beställare eller arrangör.  

För att entreprenören skall vara bunden till avtalet skall beställning av 

tjänster till respektive kategori 2 arrangemang ske senast två veckor innan 

arrangemangets genomförande.  

Vid arrangemang inom kategori 1 skall erbjudas en huvudrätt med ett 

försäljningspris på 100 kr/person som kan förbokas i samband med 

biljettköp.  

I anläggningen finns inget kök, varmhållningsanläggning eller 

diskmöjligheter. Rum 1003 (se röd markering på bifogad ritning) är utrustat 

med elinstallationer för att fungera som uppställningsplats och 

mottagningsrum för kyl- & varmhållningsvagnar. I anläggningen finns en 

större kaffekokare placerad i rum 1004 som är tillgänglig för entreprenören 

att nyttja vid behov.  Entreprenören har rätt att, under hela avtalsperioden 

och utan hyreskostnad, placera en dryckeskyl i kiosk 1004. Dryckeskylen 

skall vara utformad (design, insynsskydd) så att den smälter in i miljön under 

arrangemang där entreprenören inte bedriver servering samt vara låsbar i de 

fall entreprenören avser att lämna drycker i kylen mellan 

serveringstillfällena. 

Operatören betalar ingen fast hyra för rättigheterna och Kultur- & 

Fritidsförvaltningen erlägger inget fast arvode utan entreprenörens ersättning 

utgörs endast av kuvertpriset/försäljningsintäkterna. 

Verksamheten skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med Örkelljunga 

kommuns värdegrund, i enlighet med kollektivavtal och att jämlikhets- och 

rättvisefrågor tas med i beaktandet vid val av utbud.  

Entreprenören har rätt att, utan hyreskostnad, exklusivt och under hela 

avtalstiden, nyttja förråd 1050b (se blå markering på bifogad ritning) som 

förvaringsutrymme. Entreprenören har även rätt att förvara viss utrustning i 

låsta skåp i kioskerna 1004 & 1111 (se gul markering på bifogad ritning). 

Vilken volym av skåp som kan tillgängliggöras avgörs i dialog med 

entreprenören. Entreprenören har, vid behov och i samband med leverans, 

rätt till att nyttja rum inom anläggningen som personal och vilorum.  

Entreprenören skall erbjuda försäljning av alkoholhaltiga drycker i samband 

med samtliga evenemang i kategori 1 där inte särskild överenskommelse 

sluts mellan kommunen och entreprenören om avvikelser från detta.  

Alkoholtillstånd på FORUM Örkelljunga söks som ett tillfälligt tillstånd 

omfattande alla planerade aktiviteter på våren i samband med att vårens 

respektive höstens program är fastslaget (senast 30/11 respektive 31/5). 

Detta tillstånd omfattar samtliga planerade och berörda arrangemang inom 

kategori 1 & 2 samt eventuella redan planerade arrangemang inom kategori 

3. Detta innebär att entreprenören som minimum kommer att söka två 

tillfälliga alkoholtillstånd per kalenderår under avtalsperioden.  
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I samband med kategori 1 & 2 arrangemang serveras endast öl/vin/cider och 

inga starkspritdrycker erbjuds. I kategori 3 kan tillstånd för starksprit sökas i 

undantagsfall och endast efter uttryckligt tillstånd från anläggningsansvarig.  

För övriga kategori 3 arrangemang söks separat tillfälligt tillstånd för varje 

arrangemang/grupp av arrangemang.    

Taxan för sökandet av tillfälligt tillstånd i Örkelljunga kommun är från och 

med 2018-06-30  

- Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per 

kalenderår, 2 143 kr (4 019 kr för sökande som inte har stadigvarande 

tillstånd inom annan verksamhet) 

- Tillfälligt tillstånd allmänheten, från och med andra 

ansökningstillfället per kalenderår, 536 kr.  

Serveringsytan och förutsättningar för servering kan komma att variera 

mellan olika evenemangstyper. Vid behov av ordningsvakter inom 

arrangemang i kategori 1 & 2 finansieras dessa av Örkelljunga kommun. Vid 

behov av ordningsvakt inom arrangemang i kategori 3 finansieras dessa av 

entreprenören om inte annan överenskommelse sluts specifikt kring 

respektive arrangemang.  

VISNING AV LOKALER 

Tid för möte med visning av lokaler, diskussion om evenemang och övriga 

frågor kan bokas av intresserad operatör under den 16, 17 & 18 maj 2018. 

Kontakta nedanstående för bokning av möte eller visning av anläggningen  

Andreas Meimermondt, Kultur- & Fritidschef 

0703-160 155, andreas.meimermondt@orkelljunga.se 

ANBUDSINNEHÅLL 

Intresserad entreprenör inkommer med ett anbud innehållande 

1. Beskrivning av företaget, eventuell nuvarande verksamhet och 

erfarenhet av verksamhet med catering till konferens och evenemang.  

2. Presentation av den person som kommer att vara operativ 

verksamhetsledare/projektledare/kontaktperson för operatörens 

verksamhet i FORUM Örkelljunga.  

3. Pris på konferenskaffe & större kaka/fralla (morotskaka, cheesecake, 

kärleksmums eller motsvarande samt fralla/bulle med 

ost/skinka/brie/grönsaker eller motsvarande som passar operatörens 

koncept). Transport, porslin, bestick, diskning och dukning skall ingå 

i priset. Vid beställning av 20 eller fler enheter skall personal från 

entreprenören finnas på plats i samband med serveringen. Bord och 

stolar finns att tillgå i lokalen utan kostnad.  

Pris anges per person, exklusive moms och anges för 

a. Beställning av 6-20 enheter 

b. Beställning av 20-100 enheter. 

c. Beställning av över 100 enheter. 
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4. Pris och menyexempel på konferenslunch (Dagensrätt eller 

motsvarande) inklusive alkoholfri dryck. Transport, porslin, bestick, 

diskning och dukning skall ingå i priset. Vid beställning av 20 eller 

fler enheter skall personal från entreprenören finnas på plats i 

samband med serveringen. Bord och stolar finns att tillgå i lokalen 

utan kostnad. Pris anges per person, exklusive moms och anges för 

a. Beställning av 6-20 enheter 

b. Beställning av 20-100 enheter. 

c. Beställning av över 100 enheter. 

5. Pris på erbjudna drycker och menyförslag i samband med kategori 1 

arrangemang. Priserna angivna nedan inkluderar samtliga 

omkostnader för arrangören och anges som slutkundens pris 

inklusive moms.  

a. Menyförslag inkluderande  

i. minst tre olika rätter som i samband med kategori 1 

arrangemang på FORUM Örkelljunga skulle kunna 

erbjudas för 100 kr/portion. Endast en rätt skall 

erbjudas per arrangemang.  

ii. Beskrivning av det utbud som erbjuds för att 

komplettera ovanstående rätt.  

b. Pris för  

i. Glas vin (15-18 cl) 

ii. Starköl i flaska 33 cl 

iii. Cider 33 cl (flaska eller burk) 

iv. Läsk/mineralvatten 33 cl (flaska eller burk) 

v. Övriga drycker entreprenören har för avsikt att 

erbjuda.  

FÖRESKRIFTER 

Inlämning av anbud 

Anbudet skall vara Örkelljunga kommun tillhanda senast 2018-06-03. 

Anbudet skickas via e-post till 

andreas.meimermondt@orkelljunga.se 

eller via brev till  

Kultur- & Fritidsförvaltningen  

Att: Andreas Meimermondt 

286 80 ÖRKELLJUNGA 

Anbudet undertecknas av behörig företrädare/firmatecknare. 

UTVÄRDERING AV ANBUD 

Anbudet kommer att utvärderas i tre steg 

mailto:andreas.meimermondt@orkelljunga.se
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Företaget 

I steg 1 utvärderas entreprenörens och uppdragsansvariges kreditvärdighet, 

tidigare leveranser till Örkelljunga kommun samt eventuell historik med 

tillståndsenheten avseende serveringstillstånd och/eller berörd instans för 

miljökontroll. För att godkännas skall företaget uppnå god kreditvärdighet 

och inte ha oavslutade tillsynsärenden.    

Kvalitet och pris 

I steg 2 utvärderas kvaliteten i de föreslagna rätterna utifrån om den 

föreslagna menyn kan betraktas som representativa för konferens- och 

evenemangsverksamhet i en anläggning som FORUM Örkelljunga samt den 

prisbild som leverantören angivit. 

Avtal kommer att skrivas med den leverantör som presenterar det 

sammanvägt mest attraktiva lösningen. Stor vikt kommer att läggas på 

leverantörens erfarenhet av liknande leveranser samt presenterad prisbild för 

kategori 2 arrangemang.   

MEDDELANDE ON TILLDELNING AV UPPDRAG 

Beslut från Kultur- & Fritidsförvaltningen meddelas senast 2018-06-15.  Det 

står förvaltningen fritt att förkasta samtliga inkomna anbud samt att bedriva 

fortsatt förhandling med intresserade operatörer under perioden mellan 

anbudsinlämning och beslut.  

KONTAKTPERSON 

All information och kommunikation i samband med denna förfrågan 

hanteras via 

Andreas Meimermondt, Kultur- & Fritidschef 

0703-160 155, andreas.meimermondt@orkelljunga.se 

AVTALSTECKNANDE 

Skriftligt avtal kommer att tecknas med den eller de vilkas anbud antas.  
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