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Definitioner 

Anbudsinfordran: Erbjudande att inkomma med anbud   

 

Anbudsprocess: Tidsfristen från anbudsinfordran till tilldelningsbeslutet 

  

Anbudsgivare:  Tjänsteleverantör  
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Användarvillkor - Anbud för Juridiska tjänster, ref.nr 202107 

 

 

Avsnitt 1: Grundläggande information om MSF 

1. MSF i korthet 

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières, MSF) är en internationell, oberoende, 

medicinsk humanitär organisation som tillhandahåller katastrofhjälp till människor som 

drabbats av väpnade konflikter, epidemier, naturkatastrofer och utestängning från hälso- och 

sjukvård. MSF erbjuder hjälp till människor baserat på behov, oberoende av ras, religion, kön 

eller politisk tillhörighet. 

 

2. MSF i Sverige 

Den svenska sektionen av MSF grundades 1993 och har fyra huvudsakliga 

verksamhetsområden: 

• Insamling 

• Rekrytering och utstationering av fältarbetare 

• Opinionsbildning 

• Stöd till fältverksamheten genom enheterna innovation och utvärdering. 

 

MSF Sverige samlar in pengar genom donationer och rekryterar dessutom fältarbetare samt 

opinionsbildar. Vi informerar allmänheten, politiker, media och experter om livet för de 

människor vi möter på fältet. För mer information om MSF, besök vår hemsida 

www.lakareutangranser.se 

 

3. Testamenten 

Insamlingsresultaten har ökat varje år sedan starten 1993 och 2020 samlade MSF in cirka 680 

MSEK från privata givare och är nu en av de största insamlingsorganisationerna i Sverige.  

Testamentsförordnanden stod för 121 MSEK av totalen. Gåvor genom testamenten har ökat 

både i värde och antal under åren, och är ett prioriterat område inom MSFs 

insamlingsavdelning. 

 

 

Avsnitt 2: Bakgrundsinformation för Juridiska tjänster, ref.nr 202107 

 

1. Beskrivning av önskad lösning 

Vi söker en övergripande lösning som täcker in:  

• Att för MSF administrativt hantera ärenden och företräda oss i dödsbon där vi är 

dödsbodelägare, och boutredare redan finns. 

• Att, på MSFs anmodan, företräda MSF i hela processen vid avvecklingen av ett dödsbo 

där vi är enda dödsbodelägare genom att agera boutredare. 

 

http://www.lakareutangranser.se/
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I denna förfrågan ingår alltså inte att handha informationsförfrågningar från allmänheten om 

hur man skriver testamenten, inte heller hantering av legat till MSF. 

 

Med 96 nya inkommande universella ärenden under 2020 ser MSF gärna er beräkning av 

förväntad arbetstid per månad och år. Här ser MSF gärna också att ni föreslår en plan för initial 

överlämningsperiod beroende på er kapacitet. 

 

2. Registrering av testamenten 

Efter initial kontakt med boutredare och exekutorer registrerar MSF ärendet och skickar sedan 

över hela akten till er för inläsning och slutförande. 

 

3. Testamenteshantering 

MSF förväntar sig en lösning där ärenden hanteras från kallelse till bouppteckningsförrättning, 

via löpande förvaltning till att slutredovisning godkänns. Under ärendets gång kan viktiga 

avvägningar behöva göras, där MSFs värdegrund kan komma att sättas före vad MSF ev. 

juridiskt kan ha rätt till. I sådana fall skall testamentsansvarig på MSF konsulteras innan beslut 

tas.  

 

En av de centrala delarna i det samarbete som kontraktet omfattar är en god ömsesidig 

kommunikation. Ärenden ska även hanteras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, 

exempelvis vid val av mäklare eller andra nödvändiga tjänster under förvaltningen och 

avvecklingen av dödsboet. 

 

Då MSF följer ett antal detaljer i våra ärenden för analys, önskar MSF information om hur ni 

för närvarande följer era ärenden samt förslag på hur MSF kan säkerställa att information om 

den löpande förvaltningen förs vidare till MSF. 

 

4. Skiften, avstämning och ekonomisk uppföljning 

För att MSF ska kunna följa ärendet ekonomiskt önskas löpande uppdateringar om eventuella 

kostnader i dödsboet samt övriga åtgärder som anses nödvändiga. MSF behöver även kunna 

följa fastighetsförsäljningar hänförliga till dödsboet under året. 

 

Då dödsboet är redo att skiftas vill MSF erhålla arvskifte tillsammans med rekommendation på 

om det kan godkännas eller inte. Som en referens anser MSF att 90% av alla ärenden bör kunna 

skiftas inom 18 månader. 

 

Vid fakturering skall en redovisning av tidsåtgången per ärende bifogas. 

 

 

Avsnitt 3: Anbudsinfordran – Riktlinjer för detta anbud 

1. Allmänt 

1.1. Dessa riktlinjer är avsedda att säkerställa att alla Anbudsgivare ges rättvis och likvärdig 

behandling. Så mycket detaljer som möjligt har lämnats för att hjälpa anbudsgivaren 

att tillhandahålla ett omfattande anbudsdokument.  
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1.2. Deltagande i anbudsprocessen signalerar automatiskt att anbudsgivaren accepterar 

dessa Villkor för deltagande. 

1.3. All information som utarbetas eller delas av MSF Sverige i samband med detta anbud 

förblir MSF Sveriges egendom och ska endast användas för detta 

upphandlingsförfarande. 

1.4. Anbudsgivaren får inte ta kontakt med någon annan anställd eller konsult hos MSF 

Sverige som på något sätt är knuten till denna anbudsprocess under denna 

anbudsperiod, om inte annat föreskrivs av MSF Sverige.  

1.5. MSF Sverige åtar sig inte någon åtgärd till följd av att: utfärda denna inbjudan att delta 

i denna anbudsprocess, eller genom att kommunicera med en Anbudsgivare eller en 

Anbudsgivares representanter eller ombud avseende denna anbudsprocess. 

1.6. Anbudsgivare accepterar och bekräftar att MSF Sverige genom att lämna detta anbud 

inte är skyldigt att acceptera något Anbud och förbehåller sig rätten att inte ingå ett 

Kontraktsavtal för några av eller alla de tjänster för vilka Anbud infordras. 

1.7. MSF Sverige förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller återkalla hela eller delar 

av denna anbudsinfordran när som helst under anbudsprocessen. 

1.8. Anbudsgivarnas officiella kontaktperson kommer att ha uttryckt intresse genom att 

fylla i och till MSF Sverige överlämna anbudsbekräftelsen proforma. 

1.9. Canvassing leder till diskvalificering. Anbudsgivare som direkt eller indirekt erhåller 

eller försöker erhålla information från andra medlemmar eller anställda om någon 

annan Anbudsgivare, Anbud eller föreslaget Anbud kommer att diskvalificeras.  

 

2. Sekretess 

2.1. Utöver vad som redan är allmänt känt får Anbudsgivare inte lämna ut, kopiera, 

reproducera, distribuera eller vidarebefordra något av informationen till någon annan 

person. Anbudsgivaren ska alltid behandla innehållet i denna anbudsprocess (med 

tillhörande handlingar) konfidentiellt. Detta om inget annat följer av de undantag som 

avses i punkt 2.2  

2.2. Undantag från utlämnande, att vidarebefordra eller distribuera något av informationen 

av anbudsgivaren tillåts om det enda syftet är att möjliggöra att ett Anbud lämnas in 

och den person som mottar Informationen skriftligen förbinder sig att hålla 

Informationen konfidentiell på samma villkor som om den personen vore 

anbudsgivaren. Exempelvis för juridisk rådgivning eller om anbudsgivaren enligt lag 

är skyldig att göra ett sådant utlämnande.  

2.3. MSF Sverige förbehåller sig rätten att distribuera information som är materiellt relevant 

för upphandlingen till alla anbudsgivare, även om informationen endast har begärts av 

en anbudsgivare. 

2.4. MSF Sverige får lämna ut detaljerad information om Anbud till sina anställda eller 

rådgivare och får göra Kontraktshandlingar tillgängliga för enskild granskning av sina 

anställda eller rådgivare. 

2.5. MSF Sverige kommer också att sträva efter att respektera kommersiellt känslig 

information som tillhandahålls av anbudsgivaren. Om anbudsgivaren skulle 

tillhandahålla sådan information bör det tydligt anges vad som är kommersiellt 

känsligt”, inklusive den tidsperiod den kommer att förbli det, samtidigt som de 

potentiella konsekvenserna av utlämnandet förklaras. 
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3. Anbudsperiod och giltighet 

3.1. Anbudsprocessen från anbudsinfordran, framgångsrikt anbud till genomförande är 4-5 

månader. MSF Sverige förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller återkalla hela 

eller delar av denna anbudsinfordran när som helst under upphandlingen.  

3.2. Er offert ska förbli öppen för acceptans under en period på 60 dagar eftersom varje 

offert som är giltig under en kortare period kan förkastas. 

3.3. Tidsramar som anges i detta dokument: dessa fungerar som vägledning och även om 

det inte finns någon avsikt att avvika från detta förbehåller sig MSF Sverige rätten att 

göra det. 

 

Tidsfrist för inlämning av anbud är 20210630 

 

4. Officiell e-postadress och förfrågningar relaterade till anbud 

4.1. Huvudsaklig kontaktperson för tillhandahållande av information vid eventuella 

betänkligheter eller frågor i samband med denna anbudsprocess är Marita Fernstedt. E-

post: testamente@lakareutangranser.se Alla frågor kommer att besvaras via e-post 

och delas med andra Anbudsgivare, för att säkerställa att alla anbudsgivare har samma 

information. 

4.2. All kommunikation från Anbudsgivare under denna upphandlingsperiod måste riktas 

till utsedd officiell e-postkontakt. Vänligen skicka all e-post om denna process till den 

här adressen. 

4.3. All kommunikation ska vara tydligt rubricerad ”Anbud för Juridiska tjänster, ref.nr 

202107” och innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter för den person som 

hanterar kommunikationen. Vid presentation av Anbudsdokumentet får det dock 

tillhandahållas på svenska. 

4.4. Begäran om förtydliganden av Anbudet ska lämnas in i enlighet med förfarandet i punkt 

5 – Anbudsrelaterade frågor. 

4.5. Kundreferenser och -kontakter kan förekomma som en del av upphandlingsprocessen 

för Anbudstilldelningen. Detta kan inkludera besök och skriftliga referenser.  

 

5. Anbudsrelaterade frågor 

5.1. Alla deltagande leverantörer kan begära ytterligare förtydliganden i frågor som rör 

denna anbudsinfordran genom att lämna in sina frågor skriftligen via e-post till den 

officiella e-postadressen, med följande information i ämnesraden: Leverantörsnamn – 

Anbud för Juridiska tjänster, ref.nr 202107 - Frågor. 

5.2. All kommunikation och alla förfrågningar om förtydliganden i samband med detta 

anbud kan skickas via e-post från datum för mottagande av anbud till 

testamente@lakareutangranser.se och inga ytterligare förfrågningar kommer att 

accepteras efter datum 20210630. 

5.3. MSF Sveriges kontaktperson Marita Fernstedt kommer att försöka svara på alla frågor 

så snabbt som möjligt, men kan inte garantera en minsta svarstid. Undantag från svar 

görs om en fråga kan skada våra kommersiella intressen, då förbehåller MSF Sverige 

sig rätten att inte svara. 

5.4. Kontakta inte annan personal vid MSF Sverige för att diskutera anbudsinfordran. 

Väsentliga frågor om innehållet i anbudsinfordran kommer att besvaras (utan att ange 

källan till förfrågan) i ett dokument som lämnas ut till alla som lämnat ett svar på 

anbudet.  

mailto:testamente@lakareutangranser.se
mailto:testamente@lakareutangranser.se
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6. Inlämningsmetod och anbudsformat 

6.1. Alla anbud måste lämnas in elektroniskt via e-post till den officiella e-postadressen, 

med följande information i ämnesraden: ”Anbud för Juridiska tjänster, ref.nr 

202107”. 

 

7. Anbudshandlingar som ska lämnas in  

Skicka inte in generiskt marknadsföringsmaterial, beskrivande bilagor eller annan allmän 

litteratur om detta inte är nödvändigt för att stödja den föreslagna lösningen. Svar på denna 

anbudsinfordran ska skickas via e-post och måste bestå av följande:  

• Följebrev  

• Beskrivning av tjänster och kostnader. 

 

7.1. Följebrev  

Följebrevet i PDF-format måste innehålla:  

• Tjänsteleverantörens namn och adress  

• Namn, titel, telefonnummer och e-postadress till den person som är behörig att 

binda tjänsteleverantören till ett avtal  

• Namn, titel, telefonnummer och e-postadress till den person som ska kontaktas 

avseende innehållet i anbudet, om det skiljer sig från ovanstående  

• Försäkran om att Anbudsgivaren förbinder sig till de villkor som beskrivs i 

anbudet och tar på sig ansvaret för eventuella utgifter innan avtalet ingås vilka 

uppkommit under anbuds- och förhandlingsfaserna  

• En underskrift av detta brev av en vederbörligen auktoriserad representant för 

företaget  

 

7.2. Beskrivning av tjänster och kostnader. 

Beskrivningen av tjänster och kostnader ska tydligt beskriva kostnaderna för de olika 

tjänsterna. Var så specifik som möjligt med en detaljerad översikt över kostnaderna.  

 

7.3. Hållbarhet 

Miljömässiga och sociala aspekter, såsom att vara en ansvarsfull arbetsgivare, är 

mycket viktiga för Läkare Utan Gränser. Därför ber vi våra leverantörer att beskriva 

sitt hållbarhetsarbete. Detta kan göras antingen genom att inkludera en länk till 

hållbarhetsredovisningen (om sådan finns) till anbudet, eller som ett separat avsnitt i 

det inlämnade anbudet. 

 

8. Meddelande om tilldelning av anbudskontrakt  

8.1. Den utvalda anbudsgivaren kommer att underrättas skriftligen genom Underrättelse om 

tilldelning av anbud. 

8.2. Anbudsgivaren förbinder sig att i händelse av att Anbudet accepteras av MSF Sverige 

senast den 1 november 2021 ut kunna genomföra vad båda parter kommer överens om. 

8.3. Eventuella Avtal som ingås till följd av denna anbudsinfordran ska regleras av svensk 

lag. 

8.4. MSF Sverige har ingen skyldighet att acceptera lägsta eller något anbud. 

8.5. Alla anbudsgivare som inte tilldelats kontraktet kommer också att meddelas skriftligen 

och ges möjlighet till en avrapportering. Avrapporteringen kommer endast att 
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tillhandahållas på begäran av Anbudsgivaren. Den kommer att ange orsakerna till att 

anbudsgivaren inte fick kontraktet och, där så är möjligt, lämna uppgifter om det 

framgångsrika Anbudets egenskaper och relativa fördelar. 
 

 

Avsnitt 4: Utvärdering av Anbud 

Om Anbudsgivaren önskar kontakta MSF Sverige i frågor som rör dennes anbud från det att 

anbuden öppnas till dess att kontraktet tilldelas, ska detta ske via e-post till den officiella e-

postadressen.  

 

 


