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Uppdrag - omfattning
Arbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för industriområde på ca 140 Ha med landbaserat
vattenbruk samt ytterligare områden. Den tilltänkta arrendatorn avser att etablera en landbaserad
fiskodling av lax. Fiskodlingen förväntas kunna generera 100 000 ton lax årligen. Förutom själva
odlingen kommer också kring industri att etableras så som beredning av lax, foder med mera.
Etableringen förväntas att skapa tusen nya arbetstillfällen i kommunen. Detta ger en påverkan på
samhället i stort och generera nya krav på befintlig samhällsstruktur.

Inför industrietablering i Sotenäs kommun och framtagande av detaljplan behöver en hållbarhets- och
riskanalys tas fram för att klargöra risker och resurser. Syftet är att ta fram underlag för att skapa ett
tillfredsställande skydd mot olyckor.

Upphandlingsdokument
Framtaget och fastlagt den 5 mars 2021

Upphandlingsförfarande
Förenklat förfarande

Annonsering
Annonserades i TendSign/OPIC   2021-03-05 00:00 

Sista dag för att ställa frågor
2021-03-22 00:00

Besvarande av frågor
Det kom in fyra frågor varav den sista besvarades 23 mars 2021

Sista dag för att lämna anbud
2021-03-30 23:59

Öppnande av anbud
2021-03-31 av räddningschef Peter Bergman samt upphandlare Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll
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Anbud som kom in
Det kom in anbud från

5567267488, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
5561714733, Södertörns Brandtjänst Aktiebolag

Anbudsutvärdering
Enligt uppdragsinbjudan angavs följande utvärderingsgrund:

1. Uteslutning

Anbudsgivare prövas enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling kapitel 13. 

Båda anbudsgivare har lämnat in sanningsförsäkran samt angett att de inte är föremål för uteslutning.

2. Kvalificering

Anbudsgivaren ska ha en ekonomisk stabilitet och finansiell styrka för att genomföra uppdraget under
hela kontraktstiden. 

Båda anbudsgivare har angett att de har minst UC 3 eller motsvarande

För att bedöma den tekniska förmågan och genomförande ska konsulten redovisa referensuppdrag i
samma omfattning som upphandlingen avser. Denna lista ska bestå av minst två referensuppdrag de
senaste tre åren med namn och kontaktperson. Kommunen kan komma att kontakt referenspersonerna
för kontroll.

Båda anbudsgivarna har uppgett referensuppdrag med kontaktuppgifter.

3. Utvärdering

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

Mervärde Kompetens - uppdragsorganisation/genomförande utvärderas enligt nedan. Dessa
kompetenser är mervärde utöver de som är angivna som kontraktsvillkor se kod AUC.1 

Det högsta mervärde som anbudsgivaren därmed kan erhålla för kvalitetskriterierna i denna upphandling
är 500 kr

Erfarenhet av granskningsuppdrag och riskbesiktningar av större nationella och internationella
industriprojekt/byggprojekt. 80 p
Kompetens inom ambulanssjukvården samt anbudsgivning och upphandling av ambulanssjukvård. 5 p
Språkkrav, Svenska, Norska och Engelska både tal och skrift. 15 p

Pris - löpande timpris anges för uppdragsledare, handläggare och övriga kompetenser ersätts med 80
% av uppdragsledares timpris
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För att få en jämförande anbudssumma tas Pris i kr - Mervärde i kr

  Poäng
projekt

Poäng
ambulans

Poäng
språk

Total poäng  

Anbudsgivare Pris
per
timme

80 p 5 p 15 p Summering Utvärderingssumma

Bengt Dahlgren
Brand & Risk
AB

1 129 kr 80 0 15 95 p 654 kr

Södertörns
Brandtjänst AB

1 150 kr 80 5 15 100 p 650 kr

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från 5561714733, Södertörns Brandtjänst Aktiebolag
är de som ger kommunen det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, enligt uppdragsinbjudans
förutsättningar.

Enligt uppdrag från verksamheten

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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