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Uppdragsinbjudan DIS Tekniska konsulter
avtal Geoteknisk utredning ny rörbro samt
sättning i fastighet
KA 2021/92

Uppdrag - omfattning
Uppdraget omfattar två olika utredningar:

1. Uppdraget omfattar att utföra geotekniska undersökningar och beskriva arbetsgång för anläggande av
ny rörbro. Syftet är att säkerställa att arbetet kan ske utan risk för skred.

2. Utreda orsak till sättningar vid en fastighet i Kungshamn.

Upphandlingsdokument
Framtaget och fastlagt den 26 januari 2021

Upphandlingsförfarande
Avrop i det dynamiska inköpssystemet DIS Tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt
Sotenäsbostäder, med dnr KA 2020/445

Annonsering
Uppdragsinbjudan skickades till alla godkända konsulter (per angiven e-postadress vid ansökan) i det
dynamiska inköpssystemet den  2021-01-26

Sista dag för att ställa frågor
2021-02-05

Besvarande av frågor
Det kom in tre frågor och den sista besvarades den 8 februari 2021.

Sista dag för att lämna anbud
2021-02-15 23:59

Öppnande av anbud
2021-02-16 av projektledare Martin Andersson samt upphandlare Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll
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Anbud som kom in
Det kom in anbud från

5566116751, Atkins Sverige AB
5561852103, ÅF-Infrastructure AB

Anbudsutvärdering
Enligt uppdragsinbjudan angavs följande utvärderingsgrund:

Pris - löpande timpris anges för uppdragsledare, handläggare ersätts med 80 % av uppdragsledares
timpris samt biträdande handläggare med 70 %

För att kunna utvärdera behöver en avstämning av konsultens/konsulternas erfarenhet av liknande
uppdrag genomföras så att krav på kompetens enligt AUC.1 uppfylls.

Pris

Anbudsgivare Timpris
kontor

Timpris Sotenäs Resa tor Summa

Atkins Sverige AB 650 kr 650 kr 3 300 kr 45 600 kr

ÅF-Infrastructure AB 950 kr 950 kr 1 430 kr 59 860 kr

Båda har lämnat a-priser för geotekniska undersökningar

Avstämning erfarenhet av liknande uppdrag
Verksamheten har gått igenom lämnade anbud med bilagor och tittat på erfarenhet av liknande
uppdrag. 

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från 5566116751, Atkins Sverige AB
är de som ger kommunen det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, enligt uppdragsinbjudans
förutsättningar.

Enligt uppdrag från verksamheten

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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