
Utvärderingsrapport
2021-01-15

Upphandlande organisation

Sotenäs kommun
Marina Bragd Karlsson

Upphandling

Ramavtal el-bil med skåp
KA 2020/1123

Uppdrag - omfattning
Denna upphandling omfattar ramavtal för succesiva inköp av el-bil med minst två sittplatser, skåp och
dragkrok. Två olika skåpstorlekar efterfrågas. Kommunerna har för avsikt att anta två leverantörer per
kategori, enligt rangordning.

Upphandlingen omfattar fabriksnya fordon, av senaste modell/årsmodell vid leverans, för successiva
uttag under avtalsperioden.
Uppskattningsvis behöver kommunerna ca 10 tal EL-fordon som kommer beställas inom det närmsta
månaderna. Beräknat antal gäller utan förbindelse och kan både över- och underskridas.

Anbudsgivaren förbinder sig att leverera det verkliga behovet.

Leverantör kan välja att lämna anbud på en eller flera kommuner och fordon. Utvärdering kommer att
ske per kommun och fordon.

Vad gäller finansiering så har kommunen tecknat eget finansieringsavtal varför denna upphandling inte
omfattar finansiering.

Kraven ställda i upphandlingsdokumenten är utifrån verksamhetens behov.

Förfrågningsunderlaget
Framtaget och fastlagt den 17 november 2020

Består av handlingar annonserade i denna upphandling som omfattar administrativa villkor för
upphandling, kommersiella villkor för kontrakt

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Annonsering
Upphandlingen skickades för annonsering 2020-11-17 och publicerades i 
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/

Sista dag för att ställa frågor
2020-12-08 
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Besvarande av frågor
Det kom in åtta frågor under annonseringstiden och den sista blev besvarad den 3 december 2020

Sista dag för att lämna anbud
2020-12-17 23:59 

Öppnande av anbud
Anbud öppnades 18 december 2020 av Marina Bragd Karlsson, Helena Götherström, Amanda
Andersson, Fordonsamordnare Lysekil och Tanums kommun, se särskilt anbudsöppningsprotokoll.

Anbud som kom in
Det kom in anbud från

5590421334, Auto 7H Centrum AB
5560562166, Bröderna Brandt Personbilar AB
5560980202, Gösta Hurtigs Bil Aktiebolag

Anbudsutvärdering
I denna upphandling kommer anbud prövas i nedanstående ordning.

1. Uteslutning 

2. Kvalificering (obligatoriska krav och leverantörskvalificering)

3. Utvärdering

Uteslutning
Anbudsgivarna har angett att de är fria från hinder enligt LOU (2016:1145) kap 13 § 1 - 3.

Kvalificering
Verksamheten har tittat på respektive anbud och de handlingar som lämnats med anbudet. 
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Utvärdering
Anbud kommer att antas utifrån det mest ekonomiskt fördelaktiga på följande grunder:
kostnad

Sammanställt utvärderingspris från respektive anbudsgivare enligt anbud och typ av fordon ser ut enligt
nedan:

Alla tre anbudsgivare har lämnat för alla tre kommunerna där de har lämnat anbud.

 

Objekt: Eldriven bil
MINDRE skåp

    

  Auto 7H Centrum
AB

Bröderna Brandt
Personbilar AB

Gösta Hurtigs Bil
Aktiebolag

Specifikation     

Elbil - utrustad enligt
beskriven omfattning

 Inte lämnat anbud 316 518 kr Inte lämnat anbud

 

Objekt: Eldriven
skåpbil STÖRRE
skåp

    

  Auto 7H Centrum
AB

Bröderna Brandt
Personbilar AB

Gösta Hurtigs Bil
Aktiebolag

Specifikation     

Elbil - utrustad enligt
beskriven omfattning

 402 737,14 kr 326 598 kr 362 124,40 kr

 

Objekt: Eldriven
skåpbil STÖRRE
skåp 80w

    

  Auto 7H Centrum
AB

Bröderna Brandt
Personbilar AB

Gösta Hurtigs Bil
Aktiebolag

Specifikation     

Elbil - utrustad enligt
beskriven omfattning

 402 737,14 kr Inte lämnat anbud Inte lämnat anbud

 

Ramavtal el-bil med skåp KA 2020/1123

Sida 3/4



Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att nedan angivna anbudsgivare är de som ger kommunerna det
mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, enligt förfrågningsunderlagets förutsättningar.

Eldriven bil mindre skåp Bröderna Brandt personbilar org. nr 5560562166

Eldriven bil större skåp Bröderna Brandt personbilar org. nr 5560562166 och som nummer två i
rangordningen Gösta Hurtigs bil AB org. nr 5560980202

Eldriven bil större skåp 80 w Auto 7H Centrum AB org. nr 5590421334

 

Enligt uppdrag från verksamheten

 

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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