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Dnr KS 2016/0163

Kommunal vuxenutbildning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. anta anbud för utförande av kommunal vuxenutbildning enligt följande
- Miroi AB (556535-2688) för gymnasiala kurser distans
- Hermods AB (556044-0017) för omvårdnadsutbildning
2. teckna ramavtal genom upphandlingsavdelningens försorg
3. förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen upphandlar ramavtal avseende kommunal
vuxenutbildning, omvårdnadsutbildning samt gymnasiala kurser distans på
uppdrag av CLL.
Upphandlingen utgår från att beställaren tillsammans med marknaden
utvecklar utbildning och utbildningsformer. Upphandlingen tillåter största
möjliga öppenhet för utbildningar och utbildningsformer som finns på
marknaden, vilket ger största möjliga valfrihet för studerande/medborgare.
Detta i sin tur är i linje med CLL:s mål att svara upp emot efterfrågad
utbildning.
Upphandlingsformen har varit förenklat förfarande. En anbudsgivare antas
per utbildningsområde. Utvärdering har skett enligt utvärderingsmodellen
ekonomiskt mest fördelaktigt.
Inkomna anbud
Upphandlingen har annonserats via TendSign. Vid anbudstidens utgång
hade 4 anbud inkommit för Gymnasial kurser – distans och 8 anbud
inkommit för Omvårdnadsutbildning. Se bilaga 3 och 4 för anbudsgivare
som har lämnat anbud för respektive utbildning.
Anbudskvalificering
Samtliga anbud uppfyller ställda krav och går vidare till utvärdering.
Anbudsutvärdering
Utvärdering har skett efter ekonomiskt mest fördelaktigt enligt nedan:
Utvärdering har sett i två omgångar.
Justerandes signatur
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Omgång 1, utvärdering av
 total anbudssumma
 skriftlig presentation av genomförandebeskrivning
Omgång 2, utvärdering av
 muntlig presentation av genomförandebeskrivning
Bedömningen har genomförts av referensgrupp bestående av personer från
CLL. Referensgruppen har genomfört sina bedömningar på helt
avidentifierade genomförandebeskrivningar, alltså har gruppen inte haft
kännedom om vilken anbudsgivare som har lämnat in
genomförandebeskrivningen vid bedömningen. Referensgruppen har inte
heller haft kännedom om några anbudssummor när bedömningarna har
gjorts.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Omvårdnadsutbildning - utvärdering
Bilaga 2 Gymnasiala kurser distans – utvärdering
Bilaga 3 Prövning och utvärdering omvårdnadsutbildning
Bilaga 4 Prövning och utvärdering gymnasiala kurser distans
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Protokollsutdrag: Upphandlingsavdelningen
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