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Dnr KS 2018/0102

Tilldelningsbeslut utbildning i svenska för
invandrare
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. anta anbud från Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid
Göteborgs Universitet för utförande av utbildning i svenska för
invandrare.
2. justera paragrafen omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen upphandlar ramavtal avseende utbildning i
svenska för invandrare på uppdrag av Centrum för Livslångt Lärande.
Upphandlingen omfattar enligt skolverkets kursplan
 lärarledd undervisning i grupp på dagtid och kvällstid
 flexibla studier, efter bedömning av Svenska För Invandrare-ansvarig
Anbudsgivare ska kunna erbjuda distansutbildning.
Upphandlingsformen har förenklat förfarande. En anbudsgivare antas. Det
anbud som anses ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån grunden bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet antas.
Ramavtal kommer att tecknas för ett år i taget med möjligheten för köparen
att förlänga avtalet i maximalt tre år.
Upphandlingen har annonserats via TendSign. Vid anbudstidens utgång
hade sju anbud inkommit. Samtliga anbud uppfyller ställda krav och går
vidare till utvärdering.
Utvärdering har skett enligt mervärdesmodellen. Anbudsgivaren har
lämnat in beskrivning av genomförande och arbetssätt som har bedömts i
två omgångar, först skriftligt och därefter i muntlig presentation.
Erhållna poäng för beskrivning och presentation omvandlas till ett
mervärde i kronor som erbjuden total anbudssumma minskas med.
Anbud med lägst jämförelsetal bedöms vara det ekonomiskt mest
fördelaktiga.
Bedömningen har genomförts av referensgrupp bestående av personer från
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Centrum för Livslångt Lärande. Referensgruppen har genomfört sina
bedömningar på helt avidentifierade beskrivningar, alltså har gruppen inte
haft kännedom om vilken anbudsgivare som har lämnat in anbud vid
bedömningen. Referensgruppen har inte heller haft kännedom om några
anbudssummor när bedömningarna har gjorts.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 9 april 2018.
Utvärdering Utbildning i svenska för invandrare.
Prövning och utvärdering.

Övervägande
Antaget anbud bedöms som ekonomiskt mest fördelaktigt efter utvärdering.
Anbud gör att vi uppfyller vårt mål att säkerställa högkvalitativa leveranser
av utbildning i svenska för invandrare till attraktiva priser.
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Dnr KS 2018/0080

Tilldelningsbeslut kött och chark
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. anta anbud från Martin & Servera för leverans av kött och chark till
Varbergs kommun
2. justera paragrafen omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen genomför upphandling av kött och chark till
Varberg Kommun.
Referensgrupp bestående av representanter från serviceförvaltningen kost
och städ har deltagit och bidragit med beställarkompetens. Upphandlingens
värde uppskattas till 24 miljoner kronor fördelat på fyra år.
Upphandlingsformen har varit öppen upphandling. För de anbud som
uppfyller ställda ska krav är urvalskriteriet det ekonomiskt mest
fördelaktiga.
Upphandlingen har annonserats via TendSign.
Ett anbud kom in efter annonsering: Martin & Servera.
Anbuden har utvärderats enligt ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn
till pris. Utvärderingen har gett följande resultat:
Martin & Servera
Anbudssumma:

3 970 765 kronor

Avtal kommer att tecknas med en leverantör.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 11 april 2018.
Utvärdering anbud COMPARE.
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