Handling 13.1.2

Ramavtal för Takpappläggningsarbeten 2016 - Prövning av anbud 2016-xx-xx
Anbud 1

1. Giltighetsfas

- Kontroll av att anbudet inkommit inom utsatt tid samt att efterfrågad dokumentation bifogats anbudet ( Ja / Nej )

Anbud på svenska språket har inkommet inom utsatt tid utan ej prissatta reservationer.
Bilaga 1

Bifogas anbud: Årsredovisningar för de två senaste verksamhetsåren, enligt AFB.522

Bilaga 2

Bifogas anbud: Dokumentation av kreditvärdighet (Ratingklass eller likvärdigt), ej äldre än två månader, enligt AFB.522

Bilaga 3

Bifogas anbud: Bevis på gällande ansvarsförsäkring enligt AFB.522

Bilaga 4

Bifogas anbud: Dokumentation av kvalitets- och miljösystem, enligt AFB.523

Bilaga 5

Bifogas anbud: Beskrivning av affärsverksamheten och redovisning av två relevanta referenobjekt, enligt AFB.524.

Bilaga 6

Bifogas anbud: Referenslista med de senaste fem årens relevanta uppdrag, enligt AFB.524

Bilaga 7

Bifogas anbud: Redovisning av organistaion med namn på ombud, arbetschef, platschef, miljöansvarig och arbetsmiljösamordnare (BAS-U) enligt AFB.524

Bilaga 8

Bifogas anbud: CV med personliga referenser för nyckelpersonal, ombud, arbetschef, platschef, miljöansvarig och arbetsmiljösamordnare (BAS-U) enligt AFB.524

Bilaga 9

Bifogas anbud: Intyg från referenser att referensentreprenaderna utförts på ett tillfredställande sätt enligt AFB.524
Anbud giltigt ( Ja / Nej )

Anbud 2
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2. Kvalificeringsfas

- Kontroll att anbudsgivaren uppfyller ställda krav enligt AFB.5: ( Ja / Nej )
Anbudsgivare har intygat att han är fri från hinder enligt AFB.511
Intygande fri från hinder enligt LOU 10 kap 1-2§ , bekräftas genom att anbudet är undertecknat och kontroll av
att SKV 4820 är utan anm.
Anbudsgivare uppfyller krav på finansiell och ekonomisk ställning enligt AFB.522
Minst klass 40 enligt Credit Safe eller Minst betyg 3 enligt UC.
Minst en omsättning de två senaste åren på 5,0 mkr för aktuellt arbete:
Gällande ansvarsförsäkring enligt AFD.54
Anbudsgivares kvalitets- och miljösystem uppfyller krav enligt AFB.523
Visa att man har och tillämpar ett fastställt och dokumenterat kvalitets- och miljösystem.
Anbudsgivaren har en organisation som uppfyller krav på erfarenhet, teknisk förmåga och kapacitet enligt AFB.524
Beskrivningen skall innehålla uppgifter så att organisation, resurser, kompetens och förmåga
att utföra arbetet tydligt framgår.
Visa att man har erfarenhet av servicearbeten av byggnader för verksamhet inom förskola, skola, fritid,
kultur och äldrevård.

Referenstagning kan komma att ske i syfte att få anbudsgivarens uppgifter styrkta. Kan uppgifterna
styrkas, genom beställarens egen erfarenhet av anbudsgivaren och erbjudna konsulter, kan
refernstagning utebli. Beställaren väljer självständigt ut vilka referenskunder som skall kontaktas.
Vid bedömning och eventuell referenstagning kommer följande frågeställningar att diskuteras:
1. Bedöm om företaget håller sig inom uppsatt tidsram.
2. Bedöm om företaget håller sig inom uppsatt kostnadsram.
3. Bedöm om samarbetet med övriga entreprenörer har fungerat.
4. Bedöm om företaget har medverkat till förbättringar/innovationer/förenklingar/besparingar
eller på annat sätt bidragit till ett positivt resultat för entreprenaden.
Bedömningen av frågeställningarna ger som resultat Godkänt (ja) eller icke godkänt (nej).
Anbudsgivaren har att utgå ifrån att positva svar (ja) på samtliga frågor är en förutsättning för att
ställda krav ska kunna anses som uppfyllda. Negativa omdömmen kommer att utredas av beställaren.
Går det inte att med en rimlig insats få klarhet i om det negativa omdömet beror på en tidigare ej
kvarstående brist hos anbudsgivaren anses anbudsgivaren inte lämplig och kommer ej
att gå vidare till utvärdering av anbudet.
Anbud uppfyller kvalificeringskrav ( Ja / Nej )
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3. Utvärderingsfas

1.

- Påslag på verifierad självkostnad enligt AFD.611 för material och varor.

fiktiv äta i kr

350 000

2.

- Påslag på verifierad självkostnad enligt AFD.611 för större hjälpmedel.

fiktiv äta i kr

75 000

3.

- Påslag på verifierad självkostnad enligt AFD.611 för egna underentreprenörer.

fiktiv äta i kr

250 000

4.

- Bruttotimkostnad inklusive samtliga påslag och entr.arvode för byggnadsarbetare enligt AFD.611.

fiktiv äta i tim

Total anbudssumma enligt AFB.52 (kr):
Rangordning:

Utvärderingen är genomförd av:

1000

Anbud 2

Anbud 3 Anbud 4 Anbud 5 Anbud 6 Anbud 7

