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Uppdrag - omfattning
Uppdraget omfattar projektering samt upprättande av förfrågningsunderlag inför muddring i hamnen, vid
fiskhallskajen på Smögen. Detta för att större fiskebåtar ska kunna lossa sin last. Eftersom avsikten är
att upphandla entreprenaden som totalentreprenad med ABT 06 omfattar endast projekteringen det som
krävs för den upphandlingen. Entreprenören får sedan projektera klart arbetet.

Förfrågningsunderlaget ska vara komplett exklusive AF- del samt de handlingar som kommunen redan
har tillgång till när det gäller vattendjup samt geoteknik. Geotekniskt förefaller marken vara stabil.

Området som behöver muddras är 10x40 meter i direkt anslutning till fiskhallskajen. Botten består av
berg och ska muddras till ett djup av 7,5 meter. Det innebär att ca 450 m3 berg behöver sprängas och
tas bort. Befintlig kajkonstruktion i betong med pelare som står på berggrunden behöver skyddas vid
arbetena. Bergstag behöver sannolikt borras in för att säkerställa det.

Upphandlingsdokument
Framtaget och fastlagt den 17 juni 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  2021-06-16

Sista dag för att ställa frågor
2021-06-21

Besvarande av frågor
Det kom inte in några frågor under publiceringstiden

Sista dag för att lämna anbud
2021-06-29 23:59
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Öppnande av anbud
2021-06-30 av projektledare Martin Andersson samt upphandlare Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll

Anbud som kom in
Det kom in anbud från

5564053964, Norconsult 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

Norconsult AB 975 kr 975 kr 500 kr 59 500 kr

 

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

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från 5564053964, Norconsult 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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