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Diarienummer:

Upphandlingsförfarande:
Beställare:

Förfrågningsunderlag:

Annonsering:

Intressenter:

LKS 11-131-052

Förenklad

Samhällsbyggnadschef Mats Tillander

Framtaget och fastlagt den 23 juni 2011. Den består av

inbjudningsbrev,anbudsformulär samt hela planprogrammet
s0m antagits för området. Anbudet skall gälla kommunens
område A. Planarbetet kommer att bedrivas gemensamt med

Kungliga Vetenskapsakademin då dessa äger område B som

ingåri planprogrammet. Ett exploateringsavtal kommer att

upprättas mellan parterna som reglerar kostnader och annat
för exploateringen.

2011-06-23 i allmänna databasen www.opic.com wwwajouhse
och kommunens hemsida wwwJysekiLse

Följande har tagit ut förfrågningsunderlaget från Opic eller

Avantra, kommunens upphandlingsportal på wwwJvsekiLse
Det kan finnas fler intressenter per bolag därav dubbletter.

Sverige Bygger AB
Markbygg Intressenter i Bohuslän AB
Peab Sverige AB
Stenia i Ulricehamn AB
Markbygg Intressenter i Bohuslän AB
Bergquist Mark o Exploatering AB
iuan.cambon@tengbom.se
lars.andersson@skaftobo.se
info@gullmarsstrand.se
Arne Lorentzon AB
BJC Group AB
FiskebäckskilsHavskuranstalt AB
Grimsrud Entreprenad AB
Grönskult Utveckling AB
Helhetshus AB
Kjell-Åkes Markbygg
Mercell Svenska AB
Munkedals kommun
OPIC AB
Peab Sverige AB
Peab Sverige AB i

SEFA Byggnads AB
Skairöbrs áxB '
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Sista dag för frågor: 2011-08-15 den 12 augusti inkom frågor från en intressent

Besvarande av frågor: 2011-08-16 skickades det en sammanställning på de frågor
som kommit in och kommunens svar på dessa, ut till alla
intressenter

Sista dag för anbud: 2011-09-06 (förlängdes från 2011-08-23 till 2011-09-06)
öppnande av anbud: 2011-09-08 av Ola Ingevaldson och Marina Bragd Karlsson, se

särskilt öppningsprotokoll.

Anbud som inkom:
2011-09-05 Grönskult Utveckling AB = A

2011-09-06 Skaftöbo AB = B

2011-09-06 Peab Sverige AB = B

2011-09-05 BJC Group AB = A

2011-09-06 FiskebäckskilsHavskuranstaltAB = C

2011-09-06 Skeppsviken Fastighets AB
_ D

Några av anbudsgivarna ovan har lämnat tillsammans med annan anbudsgivare. Av
inlämnade anbud är det fyra olika bud.

Alla anbudsgivare kallades till ett kort möte för förtydliganden av anbud fredagen den 30
september 20110. På mötet var Maria Vll<ingsson, Mats Tillander och Marina Bragd
Karlsson med fran kommunens sida. Mötena antecknades och leverantörerna fickåterkomma med besked senast måndagen därpå som senare flyttades fram till den 10
oktober, där de som behövde kontrollera sina uppgifter gjorde detta en extra gång.
Anbudsgivare A Förtydliganden av vem av parterna som är avtalstecknare om

de skulle vinna, BJC Group AB

Anbudsgivare B Förtydligande av vem av parterna som är avtalstecknare om de
skulle vinna, PEAB Sverige AB. Samt vad som avsågs med
beräkningarnaavseende va-anslutning med mera i anbudet och
det var bara en redovisning på hur PEAB räknat fram sitt
anbud.

Anbudsgivare C Förtydliganden av anbudssumman som består av olika delar. I
anbudet samt förtydliganden står det 33 000 000 kr minus
avfart 3 000 000 kr samt minus kostnad för köp av Kungliga
vetenskapsakademins mark för okänd summa. Vad kommunen
skulle få är därmed okänt. Detta gör att kommunen inte kan
utvärdera anbudet och därmed faller anbudsgivare C bort.

Anbudsgivare D Inga förtydliganden mer än att parterna berättar om området
och vad som krävs för att: fullfölja aiwbuciet,
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Sammanställning av de bud som inkommit är enligt följande:

Anbudsgivare A 24 600 000 kr

Anbudsgivare B 47 000 000 kr

Anbudsgivare C Kan inte utvärderas då det inte finns någon anbudssumma.

Anbudsgivare D 21 000 000 kr

Sammantaget av detta innebär det att Anbudsgivare B är den som gett kommunen högst
pris enligt förfrågningsunderlagets förutsättningar.

Beslut om antagande av leverantör tas i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige den
27 oktober 2011 då detta också innebär en försäljning av mark.

Enligt uppdrag
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