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Anbudssammanfattning  

Samtliga rutor ska anges med värden eller de uppgifter som efterfrågas. 

 

 

Beställare 

 

 

Anbudslämnare 

Företag 

Kontaktperson 

Telefonnummer 

E-postadress 

Organisationsnummer 

 

 

 

Nyckeltal 
Anbud giltigt till och med                                                                                     ÅÅ-MM-DD                                                                                         

Total installerad effekt, solcellssystem                                                              kWp 

Totalpris exkl. moms och före ev. stöd                                                              Kr 

Pris per installerad kW exkl. moms och före ev. stöd                                     Kr/kW                                                                     

Beräknad produktion*                                                                                           kWh/år 

Investeringskalkyl exkl. ev. stöd                                                                          

pay-off kalkyl  (återbetalningstid)                                                                       År 

Garantitid för installationsarbete                                                                        År                                                       

 

*En uppskattad årlig energiproduktion för den föreslagna placeringen och hur 

fördelningen ser av elproduktionen ser ut månadsvis. Ange vilka uppgifter som har 

använts för att beräkna produktionen. 
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Komponenter 
Solpanel 

Tillverkare    

Modell/modellbeteckning      

Antal moduler                                                                                                                st   

Typ av modul mono eller polykristallin  

Effekt per modul (minst 300W)                                                                                 W    

Modulverkningsgrad >18%)Wp (STC)                                                                      % 

Produktgaranti                                                                                                                år     

Effektgaranti efter 25 år                                                                                                %    

Pris per modul                                                                                                                kr    

Totalpris för moduler                                                                                                    kr   

 

 

Växelriktare  

Tillverkare     

Modell     

AC märkeffekt                                                                                                                  kW 

Europeisk verkningsgrad                                                                                               %    

Antal MPP-trackers                                                                                                         St  

Teknisk livslängd                                                                                                             År   

Produktgaranti                                                                                                                 År  

Pris per växelriktare exkl. moms                                                                                  Kr   

Totalpris för växelriktare exkl. moms                                                                         Kr   

 

 

Montagesystem 

Tillverkare    

Montagesystem, modell       

Storlek på luftspalt mellan tak/solpanel                                                                      mm    

Produktgaranti                                                                                                                   År    

Totalpris för montagesystem, kablar och kringutrustning                                       Kr  
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Övrigt 

Byggställning                                                                                                            Kr             

Kranbil                                                                                                                       Kr 

Övriga kostnader, överspänningsskydd m.m.                                                   Kr                                       

Arbetskostnad                                                                                                           Kr totalt              

Arbetskostnad                                                                                                           Kr/timme             

Projekteringskostnad                                                                                              Kr                        

Startdatum för installation dock senast                                                              ÅÅ-MM-DD   

Tidsplan för installation beräknat från startdatum                                          Veckor   

Datum för överlämning av anläggning senast                                                   ÅÅ-MM-DD 

Datum för slutbesiktning enligt ök men senast                                                 ÅÅ-MM-DD                                                 

 
Miljö 

Har ert företag en miljöpolicy                                                                               ja/nej 

Har ert företag en miljöansvarig                                                                           ja/nej 

Har ert företag en hållbarhetspolicy                                                                     ja/nej 

Är ert företag certifierat enligt ISO 9001                                                             ja/nej 

Är ert företag certifierat  enligt ISO 14001                                                          ja/nej 

Annan typ av miljö-  eller hållbarhetsarbete/certifiering i 

ert företag, ange vad   

 

 

Övrigt 

Har anbudsgivaren fullgjort sina åtaganden  
avseende skatter och sociala avgifter i Sverige                                                   ja/nej 
 

Har anbudsgivaren och ev. underentreprenörer                                               ja/nej 
tecknat kollektivavtal med anställda 

 

Är någon del i solcellsanläggningen tillverkad                                                       
i Xinjiang-provinsen i Kina, ange namn och adress                                          ja/nej 
till produktionsanläggningen nedan. 
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Anställer ovan nämnd tillverkare arbetare från                                                ja/nej                                           
Xinjiang som har skickats av regeringen i Kina. 
 

När genomfördes den senaste revisionen av                                                      ÅÅ-MM-DD  
produktionsanläggningen i Kina  
 

Använde denna revision  
trovärdiga metoder för att upptäcka denna                                                        ja/nej 
specifika typ av statligt tvångsarbete 
 

Branschföreningen svensk solenergi har en 
egen personcertifiering för solcellsmontörer. Har ert                                       ja/nej             
företag personal som är certifierade enligt svensk 
solenergis personcertifiering eller kommer att  
certifieras under vintern 2022. 
 

Övrigt 

 
 

 

 

 

 

 

Referensprojekt  

Projektnamn          

Anläggningsadress        

Storlek på anläggningen, kW      

Datum för slutförande av installation 

Kontaktperson      

Telefonnummer    

E-postadress  

 

Samtliga rutor ska anges med värden eller de uppgifter som efterfrågas. 
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