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Entreprenad takunderhåll Sotenäs Skola
KA 2021/94

Uppdrag - omfattning
Entreprenaden omfattar omläggning av papptak och plåtarbeten på Sotenässkolan.
Entreprenadens omfattning i detalj framgår av handlingarna under handling 6.1 AF kod AFB.22.

Förfrågningsunderlaget
Framtaget och fastlagt den 27 januari 2021

Består av handlingar annonserade i denna upphandling enligt handling 6.1 AF Administrativa föreskrifter
kod AFB.22 där administrativa villkor för upphandling, kommersiella villkor för kontrakt samt bilagor
anges.

Upphandlingsförfarande
Förenklat förfarande

Annonsering
Upphandlingen skickades för annonsering 2021-01-27 och publicerades i
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/

Sista dag för att ställa frågor
2021-02-16

Besvarande av frågor
En fråga kom in under annonseringstiden och den besvarades den 3 februari 2021.

Sista dag för att lämna anbud
2021-02-26 23:59

Öppnande av anbud
2021-03-01 av Martin Andersson, Amanda Andersson och Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll
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Anbud som kom in
Det kom in anbud från följande anbudsgivare angivna med org.nr och namn

5590057138, Forsblad & Holst AB
5566340401, Nordsvenska Tak Ab
5569168460, ROOFAB Gulteking Tak AB
5569270175, Sydsvenska Takentreprenad Väst AB
5563908150, Takorama AB

Anbudsutvärdering
I denna upphandling tillämpas följande utvärdering vilket innebär att anbud kommer prövas i
nedanstående ordning.

1. Utvärdering 

2. Kvalificering (obligatoriska krav och leverantörskvalificering)

3. Uteslutning

Utvärdering
Anbud kommer att antas utifrån det mest ekonomiskt fördelaktiga på följande grunder:

Pris -  Lägsta anbudsutvärderingssumma.

Sammanställt utvärderingspris från respektive anbudsgivare ser ut enligt nedan

Anbudsgivare Entreprenad a-prislista Anbudsutvärdering

Forsblad & Holst 795 000 kr 83 800 kr 878 800 kr

Nordsvenska tak 695 600 kr 104 300 kr 799 900 kr

ROOFAB 689 000 kr 91 200 kr 780 200 kr

Sydsvenska 711 165 kr 103 600 kr 814 765 kr

Takorama 657 000 kr 88 600 kr 745 600 kr

Sammanställningen visar att 5563908150, Takorama AB
är den som lämnat lägst pris och går därmed vidare för kvalificering.

Kvalificering
Teknisk förmåga och kapacitet

För att bedöma den tekniska förmågan och genomförande ska entreprenören redovisa referensobjekt i
samma omfattning som upphandlingen avser. Denna lista ska bestå av minst tre referensobjekt i drift de
senaste tre åren med beställarens namn, objekt och kontaktperson.

Anbudsgivaren har lämnat referenser med kontaktuppgifter.

Verksamheten har gått igenom de uppgifter som lämnats i anbudet. 
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Ekonomisk ställning

Entreprenören ska ha en ekonomisk stabilitet och finansiell styrka för att genomföra uppdraget under
hela avtalstiden. Detta innebär att entreprenören ska ha minst kreditvärdighet 3 enligt UC eller
motsvarande betyg enligt annat kreditvärderingsinstitut. Bevis om kreditvärdighet ska kunna visas vid
anmodan inför tilldelningsbeslut eller kontraktsskrivning inom 3 dagar.

Anbudsgivaren hade 19 februari 2021 kreditvärdighet 5 hos UC vilket uppfyller kraven för kvalificeringen.

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

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från 5563908150, Takorama AB
är de som ger kommunen det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, enligt förfrågningsunderlagets
förutsättningar.

Enligt uppdrag från verksamheten

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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