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Bond Street tilldelas ramavtal med Länsstyrelsen 
Stockholm 

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group, rankades som nummer 

4 av 5 st avtalsleverantörer i Länsstyrelsen Stockholms nationella 

upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är enligt upphandlaren värd 

2-2,5 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt 8-10 Mkr. 

Den högst rankade leverantören har rätt till samtliga avropsförfrågningar upp till ett värde om 200 000 

Kr. Vid avrop över ett värde om 200 000 Kr kommer en förnyad konkurrensutsättning att ske mellan de 

fem leverantörer som tilldelats avtal. Det sistnämnda innebär att samtliga fem leverantörer har lika 

möjlighet att tilldelas projektet. 

Upphandlingen är enligt Länsstyrelsen Stockholm värd 8-10 Mkr under de totalt upp till fyra åren som 

avtalet väntas löpa, vilket indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om 2-2,5 Mkr.   

Enligt Länsstyrelsen Stockholm förväntas 4-5 st projekt per år vara av större natur. Det framgår dock 

inte hur stor andel av total volym som förväntas överstiga 200 000 Kr, vilket gör det svårt för SMG att 

uppskatta vilka försäljningsvolymer upphandlingen kan komma att innebära för bolaget.  

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlningsbeskedet 

kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer SMG snarast att meddela 

detta till marknaden. Sker ingen överprövning kommer marknaden att informeras när avtal är tecknat. 

Om Bond Street Film 

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och 

visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är 

ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren 

sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen 

januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio 

inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Mer information finns på 

www.bondstreet.se och www.froststudio.se.  
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Om Shortcut Media Group 

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta 

produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad 

film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena 

Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på 

www.shortcutmedia.se.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Brinck 

VD 

Shortcut Media Group 

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99 
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