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Dnr KS 2016/0056

Upphandling - Boende och konferenser
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. anta anbud från leverantörer enligt Sammanställning leverantörer för
tecknande av ramavtal avseende Boende och konferenser 2016-10-12.
2. justera paragrafen omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Region Halland, kommunerna Falkenberg, Halmstad, Laholm, Hylte och
Varberg samt Högskolan i Halmstad har beslutat att göra en samordnad
upphandling rörande ”Ramavtal avseende Boende & Konferenser”. Även
Region Hallands bolag samt några av kommunernas bolag deltar i
upphandlingen.
66 anbud har inkommit efter genomförd upphandling med annonsering.
Samtliga anbud uppfyller ställda krav.
Målet är att upphandlingen ska ge stora valmöjligheter för verksamheter
som bokar boende och konferenser att kunna tillgodose behov exempelvis
för såväl mindre som större grupper. Önskemål kan även vara att kunna
förlägga konferenser till olika geografiska områden, stadsmiljö, havsmiljö,
landsbygdsmiljö alternativt att koppla en konferens till de olika aktiviteter
som anbudsgivaren och/eller dess samarbetspartners kan erbjuda.
Ramavtalen kommer att rangordnas och avrop ske i fallande ordning samt
utifrån de krav/behov som den avropande enheten har inför varje
beställning.
Upphandlingen omfattar halvdagskonferens, heldagskonferens, lunch till
lunch konferens med övernattning samt flerdagskonferens med
övernattning. Upphandlingen omfattar även boende för anställda,
gäster/besökande till samt konsulter och entreprenörer som arbetar åt
upphandlande myndigheter och bolag samt enbart boende i Stockholm för
anställda.
Upphandlingens värde fördelat på 4 år uppskattas till 60 000 000 SEK.
Upphandlingsformen har varit öppet förfarande.
Ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg.
Inkomna anbud
Upphandlingen har annonserats via OPICs databas. Cirka 100 stycken har
tagit del av förfrågningsunderlaget. 66 anbud har inkommit efter
genomförd upphandling med annonsering.
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Anbudskvalificering
Samtliga inkomna anbud uppfyller ställda krav.
Anbudsutvärdering
Anbud som uppfyller kvalificeringskraven har rangordnats utifrån
anbudsumma per geografiskt område och omfattning. Ramavtal kommer i
förekommandefall
att
tecknas
med
flera
rangordnade
ramavtalsleverantörer per område. Se bilaga 2 Sammanställning priser för
hotell och konferenser.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Sammanställning leverantörer för tecknande av ramavtal avseende
Boende och konferenser 2016-10-12.
Bilaga 2. Sammanställning priser för hotell och konferenser 2016-10-12.
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