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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

6. HVB Utredning

6.1 Krav på kompetens för HVB Utredning
Utöver de generella kompetenskraven i avsnitt 5.7.1 ska personal som utför den medicinska
bedömningen vid utredningar inneha kompetens enligt nedan:

Läkare med psykiatrisk kompetens för psykiatriska bedömningar av vidare utredningsbehov.
Psykologkompetens för genomförande av psykologutredningar, tester och observationer.
Funktionsbedömningar kan göras av personal med relevant utbildning, exempelvis utbildning inom
arbetsterapi, sjukgymnastik och fysioterapi. 

Uppfyller anbudsgivaren krav på kompetens för HVB Utredning?

Ja/Nej. Ja krävs
HVB Utredning  

6.2 Anbudspris för HVB Utredning
Nedan anger anbudsgivaren pris för HVB Utredning som ska innefatta ersättning för samtliga kostnader
och utgifter för fullgörandet av i ramavtalet nämnda åtaganden om annat inte anges i
upphandlingsdokumenten.

Anbudspriser ska lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. Anbudsgivaren är skyldig att
leverera tjänsten till det pris och de villkor som offererats i upphandlingen.

Lokalkostnaden i fråga b. avser hyran av lokalen. I hyran ska samtliga kostnader såsom värme/el,
vatten, renhållning, fastighetsunderhåll, avskrivning, försäkring, räntor och fastighetsadministration ingå.
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Avskrivning mer än Skatteverkets riktlinjer för aktuell byggnad accepteras inte.

Utföraren ska kunna redogöra för uppdragsgivaren vilka lokaler som verksamhet bedrivs i. Det ska
framgå hur mycket gemensamma ytor uttryckt i kvadratmeter som finns till individernas förfogande
samt hur stora ytor uttryckt i kvadratmeter individernas rum/lägenheter utgör. På begäran ska ritningar
biläggas.

a. Pris i SEK per person och dygn exkl. moms. 

Prisfält
HVB Utredning  

b. Hur stor andel av priset per person och dygn utgörs av
lokalkostnaden? Anges i procent.

Linjär skala. 0 - 100 %

HVB Utredning  
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