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Uppdrag - omfattning
Entreprenaden omfattar nybyggnad av strandpromenad av trä i Kungshamn. 

Som förutsättning för beställning av entreprenaden gäller att entreprenaden ryms inom planerad budget
samt att kommunen meddelar erforderliga beslut samt att samtliga erforderliga tillstånd erhålles.
Dessutom ska nuvarande arrendator riva befintlig betongkaj på platsen. En förutsättning för beställning
är att detta är utfört senast 2020-12-31.

Kommunen har ännu inte fått meddelande om tillstånd från länsstyrelsen, 17 december 2020.

Förfrågningsunderlaget
Framtaget och fastlagt den 2 november 2020

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 2020-11-02 och publicerades i
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/

Sista dag för att ställa frågor
2020-11-20

Besvarande av frågor
Inga frågor kom in under annonseringstiden på entreprenaden.

Däremot kom det in en fråga om a-priserna och om det skulle lämnas per enhet eller som en summa,
vilket besvarade och gick ut till alla den 1 december. 

Sista dag för att lämna anbud
2020-12-02 23:59
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Öppnande av anbud
2020-12-03 av Martin Andersson och Marina Bragd Karlsson, se särskilt anbudsöppningsprotokoll

Anbud som kom in
Det kom in anbud från följande anbudsgivare angivna med org.nr och namn

5563519163, Brixly
5567170690, Hamn & Sjö Väst AB
5565686721, Peab Anläggning AB
5567437453, Sjöbyggnationer AB
5567314314, Westcoast Offshore i Hunnebostrand 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

Brixly 1 400 000 kr 87 050 kr 1 487 050 kr

Hamn & Sjö Väst
AB

1 082 900 kr 61 225 kr 1 144 125 kr

Peab Anläggning
AB

1 244 000 kr 50 650 kr 1 294 650 kr

Sjöbyggnationer
AB

1 475 000 kr 53 400 kr 1 528 400 kr

Westcoast
Offshore AB

896 000 kr 53 600 kr 949 600 kr

Sammanställningen visar att 5567314314, Westcoast Offshore i Hunnebostrand AB
är den som lämnat lägst pris och går därmed vidare för kvalificering.
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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 och kontaktperson.

Anbudsgivaren har lämnat referenser med kontaktuppgifter.

Entreprenören ska i sitt anbud bifoga beskrivande text och skisser på förslag till bryggans konstruktion
och uppbyggnad samt dimensioneringsangivelser.

Verksamheten har gått igenom de bilder och beskrivning av bryggans konstruktion som lämnats i
anbudet. Anbudsgivaren har särskilt bett om sekretess på dessa handlingar.

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.

Då det vid kontroll visade en kreditvärdighet som låg under de ställda kraven genomfördes en utredning
om ekonomisk stabilitet. Utifrån de uppgifter som lämnats bedöms kraven på ekonomisk stabilitet vara
uppfyllda.

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 5567314314, Westcoast Offshore i Hunnebostrand
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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