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lnge Andersson (S), Olle Lindström (M), Catarina Ask (MP) fiäv $ 51), Maria von
Schantz (M),Michael Engström (S), Hendrik Andersson (L), Anders Pettersson (KD)
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Bernt Drugge (SD) (R S 51)
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Kommunsekreterare lngelina Edström, upphandlingschef Theresa Hägglund, mark- och
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Maria von Schantz (M)
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S 50 Upphandling: Livsmedel - huvudupphandling
KS 2016/738

Beslut
1. Martin & Servera AB Org.nr: 556233-246I antas gällande ramavtal für

Livsmedel - huvudupphandling.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna ramavtal omgående efter
tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd instans

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsft)rvaltningen har i samråd med utbildningsfiirvaltningens
kostavdelning infordrat anbud på rubricerat uppdrag für nästkommande
avtalsperiod20lT-06-16 - 2019-06-15 med möjlighet till 12 månaders
ftirlåingning dock högst i två omgångar.

Upphandlingen avser beställning av livsmedel till kommunens enheter
(gymnasieskolan, skolor, ftlrskolor, äldreboenden, fritidshem) exklusive
verksamheterna i Gunnarsbyn och Harads äldreboenden där kommunen har
upphandlat separata avtal med lokala leverantörer. I uppdraget ingår
anskaffning, lagerhållning och leverans.

Livsmedel som upphandlats i detta ftiljer svenska lagar och fr)rordningar,
samt EU-regler och ftirordningar, kommunens kvalitetskrav ftir livsmedel
och politiska beslut tagna i kommunfullmäktige.

Upphandlingen annonserades ut som ett öppet ftirfarande enligt LOU 2017-
12-22 t.o.m. 2017-02-17 i 57 dagar. Två anbud inkom från leverantörerna
Martin & Servera AB och Svensk Cater i Luleå AB.
I punkt 2.9.1 i de administrativa ftireskrifterna framgår det att kommunen
ställer ett antal obligatoriska krav, så kallade "ska-krav. För att anbudet ska
gå vidare till utvärdering ska dessa "ska-krav" vara uppfyllda redan vid
anbudsinlämning.

Svensk Cater AB uppfyller inte kravet i AF 2.10.1, vilket innebär att
anbudsgivaren ska offerera minst 90 % godkända artiklar av positionerna
som finns angivna i artikelspecifikationen vid inlämnandet av sitt anbud.
Svensk Cater AB har offererat 86,91yo godkända positioner, vilket inte
uppfyller ska-kravet och därmed ftirkastas anbudet.
Eftersom Martin & Servera uppfyller ställda ska-krav och är det enda
anbudet som går vidare till utvärdering anses det per automatik ha lägst pris.
Anbudet fran Martin & Servera är därmed vinnande anbudsgivare.
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Resultat

Ett antal varugrupper har brutits ut och upphandlats separat, värdet uppgår
till cirka 4 687 546 SEK som ligger utanfür huvudupphandlingen.

Martin & Servera AB

Ekologiskt upphandlat - en ökning med 6,1o/"

Social ansvarsfull produktion - etisk märkta produkter

En ökning med 6,1 o/o frän 0 o/o.

Prövning av anbudsgivare och anbud

Kvalificeringskraven har varit på:

. Uppgifter från skatte - och kronofogdemyndighet

o Finansiell och ekonomisk ställning

o Rutiner ftir kvalitetssäkring

Utvärderingen har varit på

o Lägsta pris

Anbudet från Martin & Servera AB uppfyller alla obligatoriska ska-
krav och har offererat lägst pris. Samt är det enda anbud som gick
vidare till utvåirdering och anses per automatik ha lägst pris.
Ekonomikontoret ftireslår d¿irftir 2017-04-04 att Martin & Servera antas
gällande ramavtal für Livsmedel - huvudupphandling.

Varuområde Antal
Pos,

lnv. Pos. Tilþarc värde Upphandhd värde Differens kr Differens o/o

Tomma
Dositioner

0 7l 393 s6s 590 348 196783 50,0

Djupfryst 275 25L 3 790 819 3 852 341 61 523 t,6
Färskvaror/K
ylvaror

L12 r02 r 2r3 044 1 080 967 -L32 077 -10,9

Kolonial/Spec
eí

437 400 2 649 08s 2 474 67t -r74 414 -6,6

Vin/SpriVOl
Klass 3

1 755 755 0r0

Total 824 825 8 046 s13 7 999 083 -47 430 -0r6

Varuomrâde Antal Pos. Ekobgiskt värde Ekologbkt o/o

Tomma
positioner

0 0 0,0

Djupfryst t2 443 742 11,5

Färslcraror/Kyl
varor

6 229 748 21,3

Kolonial/Spece
ri

16 54r 702 2I,9

Vin/Sprit/Ol
Klass 3

0 0 0,0

Total 34 I 2t5 r92 !5,2
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Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om åirendet.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur
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Upphandling: 2017 Företagshälsa med tillhörande
tjänster
KS 2016/559

Beslut
l. Winternet ekonomisk ft)rening Org.nr. 769615-0866 tilldelas såsom

vinnande anbudsgivare upphandlingen "2017 Företagshälsa med
tillhörande tjänster" Dnr: 559-l 6.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna tillhörande ramar,tal omgående
efter avtalsspärren löpt ut, om ej någon överprövning skett i berörd
instans.

3. Paragrafen justeras omedelbart

CatarinaAsk (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med representanter från valda
fü rvaltningar genomfürt en upphandling av füretagshälsovård.
Upphandlingsgruppen har besått av representanter vars profession varit inom
områdena arbetsmiljö, personalspecialist med lång erfarenhet av
ftiretagshälsovard samt fackliga ombud.

Man har infordrat anbud på rubricerat uppdrag ftir nästkommande
avtalsperiod2}lT-}4-}L - 2020-03-31 med möjlighet till 12 månaders
ftirlängning dock högst i en omgång.

Upphandlingen avser ramavtal till kommunens samtliga ftirvaltningar och
berör och omfattar därmed all verksamhet inom området arbetsmiljö, hälsa
och friskvård.

Tjänstema som upphandlats i detta ñljer svenska lagar och ftirordningar,
samt EU-regler och fürordningar och kommunens rutiner ftir upphandling.

Upphandlingen annonserades ut som ett ftirenklat fürfarande enligt LOU.
Tre anbud inkom. Anbudsgivamavar Winternet ekonomisk ftirening org.nr.
769615-0866 samt AB Previa org.ff. 556235-1907 och Avonova Hälsa AB
org.nr. 556500-6821.

Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan.

Kvalificeringskraven har varit i enlighet med:

Uteslutnings grunder enligt LOU
. Uppgifter från skatte - och kronofogdemyndighet
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o Finansiell och ekonomisk ställning

Kv al ifi c er ing o ch pr övning

o Bevis om auktorisation eller godkänd anordnare

o Teknisk kapacitet - referensuppdrag

. Åberopande av annan leverantörs kapacitet

Ett anbud ftirkastades under kvalificeringen då anbudsgivarens anbud inte
uppôzllde kravet angivet i AF kap 2.9.4. Åberopande av onnan leverantörs
kapacitet. Denna anbudsgivare var Avonova Hälsa AB.

Avonova Hälsa AB har nyttjat annat ftiretags kapacitet på så sätt att de
hänvisar utftirandet av tjänsterna i sin helhet till bolaget Avonova Hälsa i
Piteå AB. I upphandlingen finns ett obligatoriskt krav om att;

"Anbudsgivare som i någon del salcnar egen kapacitet ochJbrmåga att
genomföra uppdraget dger rcitt att åberopo annatfòretags knpacitetfÒr att
uppfylla lvaven (Se LOU l1: I2). För att styrkø att anbudsgivaren knn
åberopa annan leverantörs knpacitet sknll anbudsgivaren inscinda ett
slviftligt intyg som dr behörigen underteclcnat av båda parterna som redogör
att anbudsgivaren knn under hela avtalsperioden nyttja leverantörens
kapacitet i de åberopade delarna. Det cir av stor vikt att anbudsgivaren cir
tydlig och att valda åberopade delar framgår av det insdnda intyget. Det
insända intyget skn biþgas med anbudet... "

Då någon sådan ftirsäkran ej inkommit uppfrller Avonova Hälsa ABs anbud
ej ställda obligatoriska krav. Kommunen har via mail meddelat Avonova
Hälsa AB den 2 mars 2017 att de ej uppfyller kraven och att deras anbud
kommer att ftirkastas.

Övriga anbudsgivares anbud upp$llde ställda obligatoriska krav och gick
dåirmed vidare till utvåirdering.

Utvärdering

Utvärderingen har skett enligt det ekonomiskt mest ftrdelaktiga
anbudet. Kommunen har i de administrativa ftjreskrifterna angett ett
antal kvalitativa kriterier med tillhörande prispåslag samt en
tillhörande intervju:

- Arbetsftirmågebedömning

- Fiktivt case

- Organisation och bolagsstruktur

- Kvalitet - utftlrda tjåinster - referensuppdrag - samarbete

- Hälsofrämjande insatser del 1 strategisk nivå samt del 1

operationell nivå.
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Efter genomftird utvärdering är anbudet från Winternet ekonomiska
ftirening det anbud som är det ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbudet
det vill säga lcigst jrimförelsetal : totalt anbudspris + eventuellt
prispåslag.
Ekonomikontoret ftireslår därftir i skrivelse 2017-03-23 att Winternet
ekonomiska ftirening tilldelas såsom vinnande anbudsgivare av
upphandlin gen "2017 Företagshälsa med tillhörande tj änster".

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

ft
Utdragsbestyrkande
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S 52 Information

Följ ande information lÈimnas :

Pågående markftirvärv i Svartbyn (mark- och exploateringsingenjör Cecilia
Kvibacke).

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur


