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Plats och tid

kv Postmästaren, Fävren, kl. 13.30-14.55

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M
Kaarina Andersson (M)
Åse Craft Aronsson (M)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Karolina Mourou (C)
Lennart Karlsson (C)
Tommy Magnusson (M)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Linda Berggren (S)
Magnus Niklasson (S)
Adelina Sejdijaj (S)
Christoffer Johansson (S)
Lars O. Hellsborn
Viveca Haugness (S)
Henrik Petersen (S)

Övriga deltagare

Maria Björklund, fritidschef
Sven Göran Dahlberg,
Kristina Hylander, t.f. förvaltningschef serviceförvaltningen

Utses att justera

Karolina Mourou
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Dnr KFN 2014/0060

Sjöaremossens isbana – upphandling av renovering och
tillbyggnad av maskinhallen samt ombyggnad av
kylanläggning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta Skanska byggservice som entreprenör till renovering och tillbyggnad
av maskinhall samt ombyggnad av kylanläggning på Sjöaremossens
idrottsplats.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Beskrivning av ärendet
Serviceförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
upphandlat renovering av delar av befintlig maskinhall med tillbyggnad av
förrum samt ombyggnad av kylanläggning på Sjöaremossens IP.
Upphandlingen har skett enligt avrop ”andra konkurrensutsättning mot
ramavtalsentreprenörer byggservice”. Kravspecifikation, daterad 2013-1104, har legat som grund för upphandlingen. Upphandlingsformen är
förenklad upphandling och urvalskriteriet är lägsta pris.
Upphandlingen skickades ut 2014-01-29 till tre ramavtalsentreprenörer på
byggservice och svar från samtliga tre entreprenörer erhölls 2014-02-27.
Lägsta pris motsvarande kontraktsumma 6 430 000 SEK har lämnats av två
anbudsgivare, dels Skanska byggservice och dels PEAB. Med hänvisning till
att urvalskriteriet lägsta pris inte kunnat skilja anbudsgivarna åt har
lottdragning vidtagits. Lottdragning är verkställd (lottdragningsprotokoll är
upprättat) och utfallet blev att Skanska byggservice föreslås erbjudas
rubricerad entreprenad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2014, § 47.
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