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Hendrik Andersson (L), Anders Pettersson (KD), Bernt Drugge (SD)
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Upphandling 201 6 Skoltransporter
KS 2016i199

Beslut
1. Nedanstående entreprenörer antas gällande avtal för 2016-

Skoltransporter:

Område I (Centrala Boden) Bergdahls Busstrafik AB Org.nr: 556589-3475
Område 2 (Harads) Bergdahls Busstrafik AB Org.nr: 556589-3475

Område 3 (Björknäsgymnasiet) Bergdahls Busstrafik AB Org.nr: 556589-
3475
Beställningstrafik Bergdahls Busstrafik AB Org.nr: 5 56589 -3 47 5

2. Skolchefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal omgående efter
tilldelningstidens slut, om inte någon överprövning skett i berörd instans.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med utbildningsftirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag für nästkommande avtalsperiod2016-
08-15 - 2018-06-17 med möjlighet till 12 månaders ftirlängning dock högst i
två omgångar under fürutsättning att beslutet inte överprövas. Två anbud
inkom Bergdahls Busstrafik AB, org.nr:556589-3475 och Centrala Buss i
Norrbotten AB, org.nr:556419-2895 bägge kvalificerade sig och gick vidare
till utvärdering enligt nedan.

Uppdragen avser transport av skolskjutsberättigade barn enligt skollagen
(2010:800), kap 10, $$ 32, 33 &,40, Kap 11 $$31, 32 &,39 och Kap 18 $$
30, 31 & till och från skolor inom beställarens verksamhetsområde.

Persontransporterna sker inom ramen ftir gällande lagar och fürordningar
samt beställarens skolskjutsregler.

Trafikutövaren åtager sig att utfüra busstransport av skolskjutsberättigade
barn inom Beställarens verksamhetsområde i enlighet med avtalat
trafikuppdrag/bus slinj e.

Upphandlingen avser även beställningstrahk av enstaka bussresor.

Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan:

Kvalificeringskraven har varit på

. Ekonomisk ställning

Utvärderingen har varit på

o Lägsta pris
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Kommunen har även valt att premiera anbudsgivare som har kvinnliga
chaufftirer enligt nedan.

OBS! Bodens kommun jobbar aktivt med att integrera grupper som står
långt ifrån arbetsmarknaden samt för jämställda arbetsplatser darfr;r har
besttillarenför avsikt att anvdnda sig av sociala lvav i den aktuella
upphandlingen. För anbudsgivare som inte offererar minst en l<vinnlig
busschaufför per område kommer påþras ett påslag om I0 % på sitt
anbudspris per område. Anbudsgivaren kan inte anvrinda sig av samma
lwinnliga chauffar på alla områden. Delaktighetenþr kvinnlig chauffÒr skn
uppgå till minst samma grad somför manliga chaufförer.

Ingen av anbudsgivarna uppfyllde dock kravet då Bergdahls Busstrafik AB
inte har de kvinnliga chauffiirerna som de angett anställda idag.

Centrala Buss i Norrbotten AB har inte bifogat ett intyg som styrker att de

uppfuller kravet.

Anbudspriser framgår i anbudsutvärderingen.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För genomfürande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
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S 65 Upphandling 2016 Ramavtal El-arbeten
KS20r6l22s

Beslut
l. Nedanstående entreprenörer antas gällande ramavtal El-arbeten 2016 i

ftiljande rangordning:

Nrl
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Nr2
Nr3

J&B Johansson & Björnström EL AB
KÅCPS EL AB
FREAB

Org.nr: 556543-7661
Org.nr: 556711-2932
Org.nr: 556179-9551

2. Fastighetschefen ges i uppdr ag att teckna nödvåindig a avtal omgående
efter tilldelningstiden slut, om ej någon överprövning skett i berörd
instans.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med fastighetsftirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag ft)r nästkommande avtalsperiod2016-
06-01 - 2018-03-31 med möjlighet till ett + ett års ftirlåingning under
ftirutsättning att beslutet inte överprövas. Fyra anbud inkom varvid samtliga
bedömdes kvalificerade och gick vidare till prövning och utvärdering.

Upphandlingen avser ramavtal für entreprenörer inom kategori el-arbeten für
underhålls- och ombyggarbeten i beställarens fastighetsbestånd. Beställarens
fastighets- och lokal¡a beräknas omfatta ungeftir 160 000 m2 ftirdelat på
cirkaT}-talet byggnader. Avtal kommer att tecknas med tre entreprenörer i
rangordning där entreprenör som erhållit lägst jämftirelsetal rangordnas som
nr 1 och så vidare. Avrop sker enligt rangordningsprincipen, vilken innebär
att entreprenör som erhållit lägst jämförelsetal tillfrågas fürst och om denne
inte kan utftira uppdraget ställs frågan tillnr.2 i rangordningen och så vidare.
För arbeten med en uppskattad uppdragsvolym inom intervallet > 300 000
kronor < 700 000 kronor, sker upphandling enligt så kallad Förnyad
konkurrensutsättning med de antagna ramavtalsentreprenörerna. För
upphandlingar med ett uppskattat värde över 700 000 kronor sker separat
objektsupphandling.

Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan:

Kvalificeringskraven har varit på:

o Ekonomisk ställning

o Referensobjekt

o Personal och kompetenskrav
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De utformade kraven framgår i anbudsutvärderingen.

Utvärderingen har skett enligt l2kap 1 $ lp LOU. De tre anbud som
uppfyllt kvalificeringskraven samt offererat det ekonomiskt mest
ftirdelaktiga priset (ämftirelsetalet) antas med motsvarande rangordning.

Utvärderingsmodellen innebär att beställaren sätter pris på de kvalitativa
egenskaper (mervärden) som värdesätts i upphandlingen. Vid utvärderingen
justeras anbudssummorna med ett påslag beroende på i vilken man
anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervärden beställaren efterfrågar.

De kvalitativa egenskaper (mervärden) som värdesatts i denna upphandling
har varit:

. Referenstagning (3 referenter) som anbudsgivaren angett med ett
maximalt prispåslag på 480 000 kronor.

o Heltidsanställdakvinnligaarbetstagare (arbetsledare/yrkesarbetare) i
anbudsgivaren ftireslagna platsorganisation med ett maximalt prispåslag
på 10 000 kronor.

Resultatet framgår i anbudsutvärderingen.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För genomflirande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
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