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Plats och tid

B3, Stadshus B, klockan 9.00-09.44

Beslutande

Micael Åkesson (M), ordförande
Arne Kastberg (M)
Susanna Thunberg (C)
Carl-Magnus Wikelund (C)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Per-Olof Johansson (KD)
Lennart Isaksson (S)
Rita Wiberg (S)
Kim Nilsson (S)
Anton el Raai (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Tea Barkman (M)
Tommy Magnusson (M)
Sven-Åke Öhman (C)
Viveca Haugness (S)

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Bianca Jansson, administratör
Helena Lind, utvecklings- och kvalitetstrateg
Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 92
Marie Johansson, projektledare § 92
Mikael Knutsson, upphandlare kommunstyrelsen förvaltning § 92
Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och administration

Utses att justera

Lennart Isaksson (S)

Justeringens plats
och tid

Hamn- och gatunämnden

Sekreterare

Bianca Jansson

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Lennart Isaksson

Paragraf
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Dnr HGN 2019/0310

Beslut prekvalificering av entreprenörer inför
upphandling av entreprenad Farehamnen
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. prekvalificera entreprenörerna Per Aarsleff A/S, NCC Sverige AB, Peab
Anläggning AB, Skanska Sverige AB och Veidekke Entreprenad AB inför
kommande upphandling av entreprenaden för utbyggnad av
Farehamnen.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom hamn- och gatuförvaltningen projektleder och
genomför utbyggnaden av Farehamnen på uppdrag av kommunstyrelsen
och hamn- och gatunämnden men även på uppdrag av det kommunala
bolaget Hallands Hamnar i Varberg AB.
Kommunstyrelsen och nämnden ansvarar för muddring, bankpålning och
markuppfyllnad medan hamnbolaget ansvarar för kaj, skogspir,
terminalyta, järnväg och väg inom hamnfastigheten. I samband med
kommande fullmäktigebeslut om budget och investeringsplan för de
kommande åren förväntas de medel som i nuläget ligger i
kommunstyrelsens investeringsplan för projektet överföras till hamn- och
gatunämndens investeringsplan. Hamn- och gatunämnden är
upphandlande myndighet.
Entreprenaden är tänkt att genomföras som en totalentreprenad där
entreprenören ansvarar för både detaljprojektering, konstruktion och
byggnation. Förvaltningen tar under hösten fram ett förfrågningsunderlag
för entreprenaden och ambitionen är att entreprenaden ska kunna gå ut på
anbudsräkning kring årsskiftet 2020/2021.
Som en del i upphandlingsförfarandet genomförs en prekvalificering av
entreprenörer inför det kommande anbudsskedet. Prekvalificeringen
innebär att entreprenörerna ska styrka sin tekniska och ekonomiska
förmåga och vi som beställare väljer efter utvärdering ut de entreprenörer
som har rätt att delta i den kommande upphandlingen.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning, pkt 11 a (bifogas ej)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Inkomna anbud avseende prekvalificering (bifogas ej)

Övervägande
Följande nio entreprenörer har ansökt om att bli prekvalificerade inför
kommande upphandling av Farehamnen: Per Aarsleff A/S, CYES Maritime
Works, Implenia Sverige AB, MT Höjgaard A/S, NCC Sverige AB, Peab
Anläggning AB, Serneke Entreprenad AB, Skanska Sverige AB och Veidekke
Entreprenad AB.
Entreprenörerna har i utvärderingen bedömts utifrån kommersiella krav
och presentation av bolagets kapacitet.
De fem entreprenörer med högst samlad utvärderingspoäng och som
därmed föreslås beslutas vara prekvalificerade att delta i den kommande
upphandlingen är:
Per Aarsleff A/S, NCC Sverige AB, Peab Anläggning AB, Skanska Sverige AB
och Veidekke Entreprenad AB.
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