Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-11-13

Plats och tid

B1, Stadshus B, kl. 18.00-18.30

Beslutande

Tobias Carlsson (L), ordförande
Lennart Andrén (M)
Gunnar Ericson (M)
Antonio Diaz (M)
Susanna Thunberg (C)
Samuel Lindh (MP)
Lennart Isaksson (S)
Carlos Paredes (S)
Lena Karlsson (S)
Jenny Serey (S)
Morgan Börjesson (KD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Arne Kastberg (M)
Ulla Öhman (C)
Anton el Raai (S)

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Oskar Reinholdsson, verksamhetsutvecklare
Anders Wiberg, projektledare

Utses att justera

Lennart Isaksson (S)

Justeringens plats
och tid

Hamn- och gatuförvaltningen

Sekreterare

Oskar Reinholdsson

Ordförande

Tobias Carlsson

Justerande

Lennart Isaksson

1-4

Paragraf

123-123

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-11-13

2

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

13 november 2017

Datum då anslaget sätts upp

14 november 2017

Datum då anslaget tas ned

6 december 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen

Underskrift

Oskar Reinholdsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr HGN 2011/0222

Antagande av entreprenör för byggnation av ny
badanläggning, Fästningsbadet
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. att tilldela uppdraget byggnation av badanläggning, Fästningsbadet till
Svevia AB
2. delegera beslutanderätten till förvaltningschefen att teckna avtal med
Svevia AB för byggnation av badanläggning, Fästningsbadet
3. paragrafen justeras omedelbart.
Susanna Thunberg (C), Samuel Lindh (MP) och Morgan Börjesson (KD)
deltar inte i beslutet.
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns upphandlingsavdelning har på uppdrag av hamn- och
gatuförvaltningen hanterat upphandling av byggnation av ny
badanläggning, Fästningsbadet. Hamn- och gatuförvaltningen har
tillsammans med anlitade konsulter stått för beställarkompetensen och
framtagandet av förfrågningsunderlag.
Upphandlingsformen har varit förenklad upphandling då det beräknade
beloppet understiger tröskelvärdet. Krav på anbudsgivare har ställts på
bland annat ekonomisk stabilitet samt att anbudsgivare ska ha genomfört
liknande uppdrag med pålning i vatten i en entreprenad med
kontraktsvärde om minst 3 000 000 kr. Krav har även ställts på
entreprenörens arbetsledare och projektledare med minst 5 års erfarenhet
av arbetsledning. För de anbud som uppfyller ställda krav är
tilldelningskriteriet lägsta pris.
Upphandlingen har annonserats via OPIC:s databas. Ett stort antal
anbudsgivare har visat intresse för upphandlingen varav ett antal
anbudsgivare har tagit del av underlagen. Upphandlingsavdelningen har
mottagit anbud som uppfyller ställda krav och därmed är kriterierna för
fortsatt utvärdering uppfyllda.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 7 november 2017.
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Förfrågningsunderlag för byggnation av badanläggning, Fästningsbadet
Anbud.

Övervägande
Anbudssumman, som avlämnats i det förmånligaste anbudet, bedöms
inrymmas i projektets totala budget. I bedömningen har hänsyn tagits till
anvisningarna Regler och arbetsmetod för investeringar, antagna av
kommunstyrelsen 25 juni 2013, § 110, som bland annat anger hur
eventuella kostnadsavvikelser ska hanteras. I anvisningarna anges att
kostnadsavvikelser som överstiger 10% av totalkostnaden eller är större än
10 mkr ska lyftas till kommunfullmäktige. Förvaltningen bedömer inte att
det kommer finnas behov av att lyfta projektet till kommunfullmäktige för
ytterligare finansiering utöver tidigare beviljade medel.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Upphandlingsavdelningen
Anbudslämnare

Utdragsbestyrkande

Datum

