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Uppdrag - omfattning
Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal för leveranser av båtbommar av helsvetsad
konstruktion i längderna 4,5 meter, 6 meter, 8 meter och 10 meter.

Uppdraget omfattar ramavtal som löper under två år med möjlighet till förlängning med två år. 
Ramavtalet omfattar maximalt köp för 3 miljoner kronor.

Förfrågningsunderlaget
Framtaget och fastlagt den 9 februari 2021

Består av handlingar annonserade i denna upphandling enligt publicerade administrativa villkor för
upphandling, kommersiella villkor för ramavtal samt bilagor anges.

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Annonsering
Upphandlingen skickades för annonsering 2021-02-09 00:00 och publicerades i
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/

Sista dag för att ställa frågor
2021-03-01 00:00

Besvarande av frågor
Det inkom inga frågor.

Sista dag för att lämna anbud
2021-03-11 23:59

Öppnande av anbud
2021-03-16 av Daniel Jarnrot, 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

5567155741, SF Pontona Sverige AB
5564351137, We Trade Marine International AB

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

1. Uteslutning

2. Kvalificering (obligatoriska krav och leverantörskvalificering)

3. Utvärdering

Uteslutning
Det har inte framkommit några hinder enligt LOU (2016:1145) kap 13 § 1 - 3 för någon av
anbudsgivarna.

Kvalificering
Teknisk förmåga och kapacitet

Anbudsgivare bifogar en beskrivning av produkten innehållandes:

bild/ritningar över offererade produkter
specifikationer
uppgifter om infästning/montering

Anbudsgivare bifogar två referensuppdrag avseende båtbommar med uppgift om värde och tidpunkt
samt om det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. 
Referensuppdragen ska vara slutredovisade uppdrag med motsvarande syfte och mål som detta. 
Uppdragen får inte vara äldre än tre (3) år.

Ange uppdragens:

1. Benämning
2. Uppdragsgivare
3. Genomförandeperiod
4. Referentens namn
5. Referentens e-post
6. Referentens direktnummer

Följande frågor kommer att ställas till referent om leverantören som avses tilldelas uppdraget för att
säkerställa leverantörens genomförandekvalitet. Om negativa svar erhålls på samtliga frågor hos minst
en referent kan detta innebära att leverantören diskvalificeras.

1. Genomfördes uppdraget enligt överenskommen tidplan. Om inte vad var orsaken till förseningen
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och hur stor blev förseningen?
2. Hur upplever ni kontakten med leverantören kvalitetsmässigt, svarade leverantören på frågor. Var

leverantören nåbar och samarbetsvillig?
3. Är ni nöjda med slutprodukten, om inte vad överensstämmer inte med förväntan?

Verksamheten har gått igenom kvalificeringen och de uppgifter som lämnats i anbudet. 

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

Pris -  Lägsta anbudsutvärderingssumma.

Sammanställningen visar att 5564351137, We Trade Marine International AB
är den som lämnat lägst pris enligt utvärderingsmodellen.

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från 5564351137, We Trade Marine International 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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