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Uppdrag - omfattning
Syfte

Syftet med upphandlingen är få en leverantör som kan utföra lagstadgad rengöring och
brandskyddskontroll i Sotenäs kommun, där inte fastighetsägaren själv medgivits att utföra eller låta
någon annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.. Detta för att uppfylla lagkraven i enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för rengöring och brandskyddskontroll i
kommunen samt tillhörande förordning 2003:789 om skydd mot olyckor (FSO).

Omfattning

Sotenäs kommun erbjuder en entreprenör att bedriva sotningstjänster, rengöring och
brandskyddskontroll, i fastigheter belägna i kommunen.

Omfattningen av fastigheter/förrättningsobjekt framgår av objektsredovisningen

Nuvarande antal förrättningsobjekt är ungefärliga och kan variera under avtalstiden.

Leverantören ska, utan rätt till uppsägning av avtalet, godta normala förändringar av omfattningen.
Leverantören är vidare skyldig att godta en utökning av arbetsuppgifterna om dessa är av sådant slag,
att de kan anses vara förenliga med sotningsväsendets verksamhet. Riksdagen, regeringen eller annan
myndighet kan besluta att beställarens ansvar för rengöring och brandskyddskontroll ska upphöra. Då
upphör avtalet att gälla vid den tidpunkt som parterna kommer överens om, dock senast när nu gällande
bestämmelser upphör enligt övergångsbestämmelser eller liknande.

Förfrågningsunderlaget
Framtaget och fastlagt den 29 september 2020

Består av handlingar annonserade i denna upphandling som omfattar administrativa villkor för
upphandling, kontrakt samt bilaga frister för rengöring och brandskyddskontroll.

Upphandlingsförfarande
Tjänstekoncession

Annonsering
Upphandlingen skickades för annonsering 2020-09-29 och publicerades i
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/
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Sista dag för att ställa frågor
2020-10-20

Besvarande av frågor
Inga frågor kom in under annonseringstiden.

Sista dag för att lämna anbud
2020-10-29 23:59

Öppnande av anbud
2020-10-30 av Tony Åsberg och Marina Bragd Karlsson, se särskilt anbudsöppningsprotokoll

Anbud som kom in
Det kom in anbud från följande anbudsgivare:

5569212698, A. Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

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

1. Uteslutning 

2. Kvalificering (obligatoriska krav och leverantörskvalificering)

3. Utvärdering

Om anbud inte godkänns enligt ovanstående görs den proceduren om tills dess att anbudsgivare kan
tilldelas kontrakt.

1. Uteslutning
Anbudsgivare prövas enligt Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, kap 11.

Prövningen innebär att anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandling om anbudsgivare
omfattas av vad som framgår av 11 kap 1 § - 4 §.

Lista valda leverantörer  har angett att det inte föreligger något hinder enligt LUK

2. Kvalificering

Lista valda leverantörer  har uppfyllt kraven för kvalificering som består av följande delar:

Finansiell styrka 

Kravet anges vara uppfyllt.
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Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren har lämnat efterfrågade handlingar på referenser samt utbildnings- och yrkesmässiga
kvalifikationer som visar på att de uppfyller kvalificeringskraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet. 

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

Mervärdesavdrag i % x Anbudssumma = jämförelsetal

Om två eller fler anbud erhåller samma jämförelsetal kommer det anbud som har erhållit högst poäng
för utvärderingskriterierna enligt följande rangordning att antas:

Beskrivning av utveckling av tjänstens innehåll och kvalitet
Möjlighet till förrättning under kvällstid
Förbättrad möjlighet till ombokning av aviserad tid för småhus och enskild lägenhet
Möjlighet till ombokning av aviserad tid på webben
Minskat tidsintervall för aviserad tidpunkt för förrättning
Möjlighet till avisering via e-post och/eller SMS
Utökad tillgänglighet via e-post
Utökad tillgänglighet via telefon

Om inte denna rangordning ger utslag kommer lottning mellan lika anbud att företas

Mervärdesavdrag max 100 poäng.

Utifrån anbud från A. Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB ges följande poäng:

1.19.3 Utökad tillgänglighet via telefon - svar b ger 10 poäng i mervärde. Telefontider för kontoret,
telefontider för medarbetare under arbetspass samt jourtelefon.

1.19.4 Utökad tillgänglighet via e-post - svar b läser och besvarar e-post inom en arbetsdag (idag
besvaras till 99% samma dag) ger 10 poäng

1.19.5 Minskad tidsintervall för aviserad tidpunkt för förrättning - svar a tidsintervall på maximalt två
timmar ger 5 poäng

1.19.6 Möjlighet till avisering via e-post och/eller SMS - svar a avisering via e-post kan ske om
fastighetsägare väljer detta alternativ ger 10 poäng (avisering kan komma att ske via Kivra om
fastighetsägare väljer detta alternativ, införande senare under 2021 och påminnelse kan ske redan idag
antigen på e-post eller sms utifrån fastighetsägarens val.)

1.19.7 Möjlighet till ombokning av aviserad tid på webben - svar implementering pågår

1.19.8 Förbättrad möjlighet till ombokning av aviserad tid för småhus och enskild lägenhet - svar a två
arbetsdagar före aviserad tid ger 5 poäng

1.19.9 Möjlighet till förrättning under kvällstid - kan ske med högre taxa

1.19.10 Beskrivning av utveckling av tjänstens innehåll - det har lämnats underlag för bedömning och
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detta bedöms till 25 poäng 

Anbudssumma

I anbudet lämnades timtaxa för rengöring 602 kr samt 895 kr för brandskyddskontroll. Efter genomgång
av förutsättningar i kontraktet, arbetsordning samt krav på genomförande ändras lämnat anbudspris för
timtaxan rengöring till 458 kr samt till 697 kr för brandskyddskontroll. Taxan för Sotenäs kommun har
parterna gått igenom tillsammans för att tydliggöra timpris och enhetspris utifrån upphandlat kontrakt.

Anbudssumma beräknas utifrån timtaxa rengöring x 0,60 + timtaxa brandskyddskontroll x 0,40 =>
274,8 + 278,8 = 553,6 kr

Anbudsgenomgång -förhandling
Möte med anbudsgivare har genomförts och viss förhandling avseende enskilda krav och förtydliganden
har genomförts. Inget avtal har kunnat förhandlats fram då parterna inte är överens om alla förslagna
förändringar. 

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att det finns för många frågetecken kring kravställning i
upphandlingsdokumenten samt att det råder bristande konkurrens.

Enligt uppdrag från verksamheten

 

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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