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Service- och tekniknämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum 1,

2018-08-28 kl.

14:20- 14:30

Utses att justera

Mats Rantapää

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden , tisdag 28 augusti2018 , klockan 14:30

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §109 - §110
________________________
Caroline Persson

Ordförande

________________________
Britt-Marie Viklund

Justerande
________________________
Mats Rantapää

BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Anslags uppsättande

2018-08-28

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §109 - §110

Anslags nedtagande

2018-09-19

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Caroline Persson
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Närvaro vid Service- och tekniknämndens sammanträde 2018-08-28

Parti

Beslut i
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M

109-110
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109-110

Margareta Pohjanen

S

109-110

Ledamot

Mats Rantapää

S

109-110

Ledamot

Monika Eriksson

S

109-110

Ledamot

Jonny Johansson

V

Ledamot

Jon Sandin

M

Ersättare

Namn

Ersättare

Roland Bergström

S

Ersättare

Tommy Karlsson

S
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Birgitta Heldeskog

S
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Kjell Hansson

M

Ersättare

Hanna Falksund

Ersättare

Dan Vintén

MaV

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Caroline Persson

§§109-110

Sekreterare

Ulla Segerlund

§§109-110

Förvaltningschef

Rune Blomster

§§109-110

Ordinarie

Namn

Ordförande

Britt-Marie Wiklund

Vice ordförande

Mattias Liinanki

Ledamot
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Anmärkning

Närvarande
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Service- och tekniknämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 109
Upphandling snöröjningsuppdrag landsbygden, Gällivare kommun
§ 110
Upphandling ramavtal Beläggnings-, VA samt Allmänna anläggningsarbeten,
Gällivare kommun

SIDAN
4
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Service- och tekniknämnden
§ 109
Upphandling snöröjningsuppdrag landsbygden, Gällivare kommun
INK/2018:33 - 050
Service- och tekniknämnden beslutar
att anbud enligt ovan antas och att avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol
inte förordnar om åtgärd.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Nuvarande ramavtal avseende snöröjning på landsbygden löper ut 201809-30. Inköpsfunktionen har därför fått i uppdrag att infordra anbud för
en ny avtalsperiod om två (2) år med option på ett (1) år enligt förfrågningsunderlag daterat 2018-04-25.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för Lagen om offentlig upphandling (LOU) och har genomförts som en förenklad upphandling.
Anbud har inkommit från följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BDX Företagen AB
Dan Eriksson
John Grönberg
Karl-Gösta Johansson
LMS Entreprenad AB
Peab Anläggning AB
SJS
Swerock AB

Sammanställning av anbud enligt bilaga – Sammanställning 2018-08-14
och anbudsutvärdering dat. 2018-08-08.
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom att nedan angivna anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbuden.
–
–
–
–

BDX Företagen
John Grönberg
LMS Entreprenad
Swerock

Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden
Fördelning av ort/väg framgår av bilagd sammanställning.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas till ca 2 700 000 kr per år vilket innebär 8,5 %
lägre kostnad än vid nuvarande avtalsperiod. Kostnaden belastar beställande avdelnings driftbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud enligt ovan antas och att avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol
inte förordnar om åtgärd.
Underlag
1. Sammanställning 2018-08-14
2. Anbudsutvärdering 2018-08-08
3. Förfrågningsunderlag 2018-04-25

Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden
§ 110
Upphandling ramavtal Beläggnings-, VA samt Allmänna anläggningsarbeten, Gällivare kommun
INK/2018:25 - 050
Service- och tekniknämnden beslutar
att avbryta upphandlingen med anledning av att förfrågan inte motsvarar
det verkliga behovet, att förfrågan och mängdförteckning omarbetas
samt att ny upphandling därefter genomförs.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser ramavtal för mark- och anläggningsarbeten, VAarbeten samt asfaltsbeläggningar. Arbetena är ofta av akut karaktär och
kan därför kräva omedelbara insatser. Antagen entreprenör skall därför
med kort varsel kunna ställa erforderliga resurser till förfogande. Avtalstyp är ramavtal med samtliga villkor fastställda.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har
genomförts genom öppet förfarande.
Baserat på anbudsgivares svar samt prissättning som tyder på att många
poster i mängdförteckningen till förfrågan inte kommer att beställas i någon större omfattning föreslås att upphandlingen avbryts och att utformning av förfrågan/mängdförteckning omarbetas p.g.a. dess omfattning
samt att ny upphandling genomförs.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att avbryta upphandlingen med anledning av att förfrågan inte motsvarar
det verkliga behovet, att förfrågan och mängdförteckning omarbetas
samt att ny upphandling därefter genomförs.

Utdragsbestyrkande

