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Plats

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

Tid

Tisdagen den 26 februari, 2013 kl.11.25-11.55

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Bo Carlsson (C)

Paragrafer

§1-2

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson

Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)

Justerande

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

Bo Carlsson (C)

________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott
2013-02-26

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2013-02-26
2012-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott,
Sundsgatan 29, Vänersborg

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

Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M) ordförande
Benny Augustsson (S) vice ordf.
Bo Carlsson (C) 2 vice ordförande
Göran Larsson (MP)

Ersätter

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Lars Nellbro, upphandlingschef
Elisabeth Linderoth, gatuchef
Gunnar Lundberg, enhetschef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§1

Val av justerare

4

§2

Upphandling Asfaltbeläggningsarbeten och massaleverans

5
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Dnr SBN 2013/1

Val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Bo Carlsson (C) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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SBN 2013/45

Upphandlingsärende Asfaltbeläggningsarbeten och
massaleverans
Ärendebeskrivning
Upphandlingschefen Lars Nellbro redovisar i ärendet gällande upphandling
asfaltbeläggningsarbeten och massaleverans inom Trollhättans och Vänersborgs
kommuner
Upphandlingen annonserades via Visma Opic 2012-12-19.
32 intressenter/potentiella anbudslämnare tog del av anbudsunderlaget.
Sju anbud inkom inom den fastställda anbudstiden.
En av de sju de sju anbudsgivare har inte uppfyllt skallkrav. Övriga anbudsgivare
uppfyller de skallkrav och kommersiella/avtalsvillkor som ställts och anbudsgivarna har
bedöms lämpliga som entreprenörer och har gått vidare till utvärdering.
Utvärdering som är gjord enligt de principer som presenterats i administrativa
föreskrifter (AFB.53).
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att PEAB Asfalt AB, org.nr. 556098-8122 antas som entreprenör för asfaltbeläggningsarbeten samt massaleverans inom Vänersborgs kommun då de i denna upphandling har
lämnat anbud med lägst utvärderingspris.
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