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Dnr KS 2015/0222

Upphandling - Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 anta Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamhet vid Göteborgs Universitet för Grundläggande och gymnasiala fristående kurser - schemalagd
lärarledd och flexibel studieform
 anta Miroi AB för Gymnasiala fristående kurser - distansundervisning
 anta Astar AB för Gymnasiala yrkeskurser inom VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet - flexibel studieform
 anta Movant AB för Gymnasiala yrkeskurser inom Bygg- och
anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet samt Fordonsoch Transportprogrammet - flexibel studieform
 anta Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB för Gymnasiala yrkeskurser inom Vård- och omsorgsprogrammet - flexibel studieform


ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg

 paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen är ansvarig för utbildningsverksamhet inom Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning.
Upphandlingsavdelningen genomför upphandling avseende Grundläggande
och gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av Centrum för Livslångt
Lärande, CLL. Anbudsförfrågan avser utbildningsformer där undervisningen
i huvudsak bedrivs i grupp och schemalagt, flexibel utbildningsform samt
disstansundervisning.
Syftet med upphandlingen är att invånarna i kommunen ska ha tillgång till en
organisation för vuxnas lärande inom den kommunala vuxenutbildningen
som, utifrån varje individs behov, önskemål och förutsättningar, kan förse
dem med verktyg som innebär att de kan delta i det livslånga lärandet och
därigenom öka sin beredskap för att möta och hantera förändringar.
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Upphandlingsformen har varit förenklad upphandling. Upphandlingen sker
till en förutbestämd ersättningsnivå. Urvalskriterierna är pedagogisk kompetens och kapacitet. CLL har stått för beställarkompetensen.
Nitton anbud har kommit in.
Tillsammans omfattar anbuden samtliga efterfrågade utbildningsformer och
ämnes- och yrkesområden. Anbud utvärderas per ämnesområde och utbildningsform. Ett anbud per ämnesområde och utbildningsform antas.
Avtal tecknas med fem utförare.
Yttrande
Upphandlingsenheten har i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2015 föreslagit
att
 anta Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamhet vid Göteborgs Universitet för Grundläggande och gymnasiala fristående kurser - schemalagd
lärarledd och flexibel studieform
 anta Miroi AB för Gymnasiala fristående kurser - distansundervisning
 anta Astar AB för Gymnasiala yrkeskurser inom VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet - flexibel studieform
 anta Movant AB för Gymnasiala yrkeskurser inom Bygg- och
anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet samt Fordonsoch Transportprogrammet - flexibel studieform
 anta Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB för Gymnasiala yrkeskurser inom Vård- och omsorgsprogrammet - flexibel studieform
 ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg.
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