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Uppdrag - omfattning
Syftet medkontrakt som upphandlas är att erhålla ramavtal för tjänster för att stödja och hjälpa till att
utveckla och driva kommunens arbete med en nationell insamling av uttjänta fiskeredskap för
omhändertagning vid Sotenäs kommuns marina återvinningscentral. Uppdraget handlar främst om
insamling av uttjänta fiskeredskap samt transport till Sotenäs marina återvinningscentral men kommer
även innefatta delar så som experthjälp för omhändertagande av fiskeredskap, återrapportering av
statistik och utförande samt att informera fritids- och yrkesfiskare om möjligheten att återvinna sitt
fiskeredskap.

Uppdraget som upphandlas innehåller fyra huvuddelar där uppdragstagare förväntas:

1. Samla in och transportera fiskeredskap till Sotenäs MÅVC
2. Informera fritids- och yrkesfiskare
3. Mäta, verifiera och redovisa resultat
4. Expertstöttning för omhändertagande av fiskeredskap

Målsättningen är en ökad insamling och återvinning av fiskeredskap för att minska risken för plast i hav
och sjöar. Uppdraget ska resultera i mesta möjliga återvinning av fiskeredskap för att minska risk för
plast i hav och sjöar.

Ramavtalet kommer maximalt omfatta avrop för 1,6 miljoner kronor, för hela avtalsperioden.

Förfrågningsunderlaget - upphandlingsdokument
Framtaget och fastlagt den 14 april 2021

Upphandlingsförfarande
Förenklat förfarande

Annonsering
Upphandlingen skickades för annonsering den  2021-04-14

Annonsen publicerades samma dag i https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/ 

Sista dag för att ställa frågor
2021-04-30
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Besvarande av frågor
Inga frågor kom in under annonseringstiden

Sista dag för att lämna anbud
2021-05-12 23:59

Öppnande av anbud
2021-05-17 Per Svensson, Erik Goksøyr och Marina Bragd Karlsson, se särskilt
anbudsöppningsprotokoll

Anbud som kom in
Det kom in anbud från

7546000782, Fiskareföreningen Norden upa

Anbudsutvärdering
I denna upphandling prövas anbud i nedanstående ordning.

1. Uteslutning

2. Kvalificering (obligatoriska krav och leverantörskvalificering)

3. Utvärdering

Uteslutning
Anbudsgivaren har angett att de är fria från hinder enligt LOU (2016:1145) kap 13 § 1 - 3

Kvalificering
7546000782, Fiskareföreningen Norden upa
har uppfyllt kraven för kvalificering.

Teknisk förmåga och kapacitet - referenser från två tidigare utförda uppdrag de senaste tre åren anges
med projektnamn, kontaktperson hos uppdragsgivare samt kontaktuppgifter.

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

Utvärdering av kvalitet varmed uppdraget kommer att utföras kommer att ske med utgångspunkt från
genomförandeplan och de olika delarna som denna bör innehålla.

För att visa på tjänstens genomförande och den kvalitet varmed tjänsten kan antas utföra bör anbud
innehålla genomförandeplan som innehåller tydlig beskrivning av:

Lösningar och metoder som behandlar de olika underkategorierna till de fyra huvuddelarna
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(information, insamling, återrapportering och expertstöttning) i uppdraget.
Kompetens och erfarenhet bör anges för offererade personer och externa resurser.
För externa resurser (underleverantörer) bör anbudet visa på att anbudsgivaren har säkerställt
möjlighet att nyttja underleverantörs kapacitet för uppdraget.
Budget, tidsatt resursplanering för uppdraget som visar på ingående resurser och kostnader för
dessa

Lösningar och metoder som behandlar de olika underkategorierna till de fyra huvuddelarna i uppdraget.
Lösningar och metoder för genomförandet kommer att utvärderas utifrån den kvalitet varvid uppdraget
kan antas utföras för att uppnå syftet med uppdraget.

För att säkerställa ett gott resultat bör kompetens och erfarenhet anges för offererade personer och
externa resurser. Vid utvärdering är utgångspunkten att anbud som tydligt visar på relevant kompetens
för uppdragets utförande antas ge högre kvalitet vid uppdragets utförande.

För externa resurser (underleverantörer) bör anbudet visa på att anbudsgivaren har säkerställt möjlighet
att nyttja underleverantörs kapacitet för uppdraget. Anbud som visar på att åberopade
underleverantörers kapacitet säkerställts antas ge bättre möjligheter att uppdraget utförs med högre
kvalitet.

Budget, tidsatt resursplanering för uppdraget som visar på ingående resurser och kostnader för dessa.
Budget bör innehålla pris som ligger till grund för ersättning som ges ut för ingående resurser. Vid
utvärdering av budget kommer mer specificerad och tydligare budget som visar på nytta som erhålls för
ingående enhetspriser antas säkerställa högre kvalitet vid utförande av uppdraget.

 

Utvärderingskriterier Utvärderingspoäng Anbud från
Fiskareföreningen

Information till samtliga
grupper av fiskare

0-5 4 p

Insamling och transport 0-5 4 p

Återrapportering,
process för mätning,
verifiering och
redovisning

0-5 4 p

Kompetens och
erfarenhet

0-5 4 p

Budget, tidsatt
resursplanering

0-5 2 p

Vid utvärdering kommer oberoende bedömning med poäng att ske med 0 – 5 poäng enligt följande
skala:
5. Föredömligt – uppfyller föredömlig nivå, exemplariskt bra
4. Utmärkt - uppfyller utmärkt nivå, synnerligen bra
3. Mycket bra - uppfyller mycket bra nivå
2. Bra – uppfyller bra nivå
1. Inget utmärkande – uppfyller knappt acceptabel nivå
0. Otillräckligt – uppfyller ej acceptabel nivå
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Sammantagen bedömning:

Bedömningen är 18 poäng av 25 möjliga, enligt verksamheten som genomfört värderingen av inlämnat
anbud. Anbudet håller en hög nivå.

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från 7546000782, Fiskareföreningen Norden upa
är det som ger kommunen det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, enligt förfrågningsunderlagets
förutsättningar.

Enligt uppdrag från verksamheten

 

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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