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Uppdragsinbjudan DIS tekniska konsulter
Arkitekt för utförande av skolutredning
KA 2020/1127

Uppdrag - omfattning
Utredningen avser att se över de tre skolornas lokalytor för att hitta effektiviseringar utifrån elevantal.
Flertalet byggnader är även i stort behov av renovering. Utredningen bör vara klar innan sommaren 2021
där vi förväntas ha skissförslag på nya planlösningar samt en kostnadsuppskattning för att genomföra
renoveringen/upprustningen.

Fortsättning i projektet kan eventuellt ske hösten 2021 med projektering. Detta efter att politiska beslut
först tagits på utredningsmaterialet.

Upphandlingsdokument
Framtaget och fastlagt den 4 februari 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  2021-02-04

Sista dag för att ställa frågor
2021-02-15

Besvarande av frågor
Inga frågor kom in

Sista dag för att lämna anbud
2021-02-24 23:59

Öppnande av anbud
2021-02-25 av projektledare Sandra Andersson samt upphandlare Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll
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Anbud som kom in
Det kom in anbud från

5561450379, Liljewall Arkitekter Aktiebolag
9697926625, LUCO KB
5564053964, Norconsult AB
5561947986, Tyréns AB
9697542208, what! arkitektur Handelsbolag

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
uppdragsledare

Resa tor
Kungshamn

Anbudsutvärderings
summa

Liljewall 860 kr 0 kr 129 000 kr

LUCO 750 kr 3 900 kr 120 300 kr

Norconsult 734 kr 0 kr 110 100 kr

Tyréns 795 kr 1 987 kr 123 224 kr

What! 850 kr 100 kr 127 700 kr

 

Avstämning erfarenhet av liknande uppdrag
Verksamheten har gått igenom lämnade 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

Uppdragsinbjudan DIS tekniska konsulter Arkitekt för utförande av skolutredning KA 2020/1127
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