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Upphandlingsutskott

Plats

Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 17 april, 2014 kl: 12:00 – 12:30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Benny Augustsson

Paragrafer

§ 9- 12

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Birgitta Andersson

Ordförande

.............................................................................................

Christer Thobiasson (M)

Justerande

.............................................................................................

Benny Augustsson (S)

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott
2014-04-17

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2014-04-24
2014-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott,
Sundsgatan 29, Vänersborg

..............................................................................

Birgitta Andersson
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Upphandlingsutskott

Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M) ordförande
Benny Augustsson (S) vice ordf.
Bo Carlsson (C) 2 vice ordförande
Anders Viklund (MP)

Ersätter

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef förhindrad
Lars Nellbro, upphandlingschef
Katarina Enbom, driftschef
Anders Dahlberg, utredningschef
Krister Lavén, projektledare
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Upphandlingsutskott

Ärenden

Sid

§9

Val av justerare

4

§ 10

Upphandling hantering av slam

5

§ 11

VA-verket pumpstationer

6

§ 12

Strategisk partnering utbyggnad av VA-nät i Vänerkustprojektet

7
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§9

Dnr SBN 2014/3

Val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Benny Augustsson (S)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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§ 10

SBN 2014/54

Upphandling hantering av slam
Ärendebeskrivning
Katarin Enbom driftschefen och Lars Nellbro upphandlingschefen redogör i ärendet
gällande upphandling av slam.
Vänersborg avloppsverk producerar cirka 3000 ton slam per år.

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att 5560573452, Ragn-Sells AB antas som leverantör för hämtning och hantering av slam,
pris per enhet SEK 495.
att ge ordförande i uppdrag att underteckna tilldelningskontraktet och
att uppdra till förvaltningen att utreda andra alternativ till nästa upphandling.
____________
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§ 11

SBN 2014/89

VA-verket pumpstationer
Ärendebeskrivning
Krister Lavén projektledare redogör i ärendet gällande upphandling på fem stycken
pumpstationer. Annonsering har skett genom OPIC. Upphandlingen har skett genom ett
öppet förfarande där tilldelningskriterierna är att lägsta pris gäller.
Fem offerter lämnades av fyra företag där tre av offerterna hade samma pris.
Efter rådfrågning med upphandlingschef och kommunjurist kommer tilldelningsbeslutet att
avgöras genom lottning.
Lottning genomfördes i Vänersborgs kommunhus och två oberoende vittnen deltog vid
lottdragningen.

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att Grundfos AB antas som leverantör som avser fem stycken pumpstationer och
att ge ordförande i uppdrag att underteckna tilldelningskontraktet.
____________
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§ 12

SBN 2014/62

Strategisk partnering utbyggnad av VA-nät i Vänerkustprojektet
Ärendebeskrivning
Krister Lavén, projektledare redogör i ärendet gällande stategisk partnering utbyggnad av
VA-nät i Vänerkustprojektet.
VA-verket har med hjälp av Jan Gustavsson Byggråd AB iBorlänge genomfört en
upphandling av strategisk partnering som gäller utbyggnad av VA-nät i
Vänerskustprojektet.
Annonsering har skett genom OPIC. Upphandlingen är utförd med ett öppet förfarande där
tilldelningskriterierna mest bygger på mjuka parameterar.
Sex stycken företag har lämnat anbud. Efter utvärdering och intervjuer av samtliga
anbudslämnare har ett företag utsetts som vår partner i den fortsatta utbyggnaden av VAnätet utefter Vänerkusten.

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att Skanska Sverige AB antas som leverantör/entreprenör för partnersamarbetet
tillsammans med Vänersborgs kommun som avser utbyggnad av VA-nät i
Vänerkustprojektet och
att ge ordförande i uppdrag att underteckna tilldelningskontraktet.
____________
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