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Uppdrag - omfattning
Syftet med upphandlingen är att teckna avtal för öka tillgängligheten av parkeringsplatser samt att tillse
att gängse parkeringsregler efterföljs. Bevakning ska ske utifrån beställda tider per dag och månad. 
Samtliga intäkter från anmärkningar tillfaller kommunen

Förfrågningsunderlaget
Framtaget och fastlagt den 12 januari 2021

Består av handlingar annonserade i denna upphandling som omfattar administrativa villkor för
upphandling, kommersiella villkor för kontrakt samt bilaga

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Annonsering
Upphandlingen skickades för annonsering 2021-01-12 och publicerades i
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/

Sista dag för att ställa frågor
2021-02-04

Besvarande av frågor
Det kom in 9 frågor under annonseringstiden och den sista blev besvarad den 5 februari 2021.

Sista dag för att lämna anbud
2021-02-15 23:59

Öppnande av anbud
Anbud öppnades 2021-02-16 av Fredrik Torstensson och Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll

Anbud som kom in
Det kom in anbud från
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5565204434, GdR Security Group AB
5566564455, Q Security AB
5561086082, Securitas Sverige Aktiebolag

Anbudsutvärdering
I denna upphandling prövas anbud i nedanstående ordning.

1. Uteslutning 

2. Kvalificering (obligatoriska krav och leverantörskvalificering)

3. Utvärdering

Uteslutning
Inget har uppkommit som visar på hinder enligt LOU (2016:1145) kap 13 § 1 - 3.

Kvalificering
Alla anbudsgivare har uppfyllt kraven för kvalificering som består av följande delar

Teknisk förmåga och kapacitet - referenser

Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av likvärdiga uppdrag, det vill säga parkeringsövervakning. Två
referenser från de senaste två åren ska anges. Referenserna ska kunna intyga att uppdragen i sin
helhet har skötts enligt avtal. Se utvärdering av referenser.

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

1. Krav på anbudsgivarens erfarenhet – referenstagning max avdrag 150 000 kr
Till anbudet ska lämnas namn, kontaktuppgifter till två referenser, där referenspersonerna kan intyga att
de använt anbudsgivarens tjänster med tillfredsställande resultat. Frågorna i referensformuläret sätts
poäng från 0-5 per fråga, där noll är lägst betyg och fem är högst betyg.  

Poängen per referent räknas samman, delas på två och avdrag görs på anbudssumman enligt följande:

0-4 poäng: avdrag 0 kr
5-9 poäng: avdrag 60 000 kr
10-15 poäng: avdrag 100 000 kr
16-20 poäng: avdrag 150 000 kr

2. Beskrivning om hur uppdraget ska genomföras max avdrag 100 000 kr
Anbudsgivaren ska i beskrivningen av lösningen av uppdraget lämna en beskrivning minst innehållande:

företagets organisation och personalstyrka inkl. utbildnings- och kompetensprofil
personalstyrka samt användande av personal och bilar. Föreslagen person får efter
anbudsförfarandet endast bytas ut på grund av tvingande omständigheter och ersättare ska
uppfylla samtliga krav som ställs avseende ifrågavarande nyckelperson.
planering av schemat för att använda tiden på bästa sätt
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ersättning vid vakanser
personalens utbildning relevant för detta uppdrag
hur man genom utförandet av uppdraget bidrar till kommunens goda anseende, som en kommun
man trivs att besöka och gärna återkommer till

Poäng för beskrivning:

Godkänd: 0 poäng = 0 kr avdrag
Överträffar i viss mån förväntningar: 5 poäng = 40 000 kr avdrag
Överträffar i hög grad förväntningar: 10 poäng = 100 000 kr avdrag

Verksamheten har gått igenom respektive beskrivning av uppdraget och gjort en bedömning. 

3. Pris - ersättning per timme där utvärdering sker på 1 000 timmar

Sammanställt utvärderingspris från respektive anbudsgivare ser ut enligt nedan:

 GdR Security Q Security Securitas

Referenstagning 20 p =

-150 000 

15 p =

-100 000

13 p =

- 100 000 

Beskrivning genomförande Godkänd = 0 Godkänd = 0 Godkänd = 0

Pris 457 000 kr 390 000 kr 330 000 kr

Totalt sammanställt utvärderingspris 307 000 kr 290 000 kr 230 000 kr

Sammanställningen visar att 5561086082, Securitas Sverige Aktiebolag
är den som lämnat lägst sammanställt utvärderingspris.

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att 5561086082, Securitas Sverige Aktiebolag
är den som ger kommunerna det mest ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet,
enligt förfrågningsunderlagets förutsättningar.

Enligt uppdrag från verksamheten

 

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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