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Upphandling av Sotning och brandskyddskontroll

Beslut
Räddningsnämnden fOr Gislaveds oth GnosjO kommuner antar anbud nr C scm
fly entreprenOr for sotning oth brandskyddskontroll I Gisaveds oth GnosjO
kommuner under tiden 2020-01-01 - 2024-03-31 med mbjlighec till en ârs
fOrlängning.

Arendebeskrivning
Räddningstjänsten och upphandlingsfunktionen har under hOsten 2018 och
váren 2019 arbetat med upphandling av ny entreprenOr for sotning och
brandskydddskontroll i Gislaveds och GnosjO kommuner under tiden 2020-0 I-
01 - 2024-03-31 med mojlighec till fOrlängning med en âr. Under arbetets gang
har räddningsnämnden hâllits informerad cm processen, i den man
upphandlingssekretessen har medgivit detta.

Arbetet startade med an ta fram en fOrfrágningsunderlag med kravspecifikation
for uppdnget. I data arbete har man även list tidigare fOrfrâgningsunderlag
gàllande upphandling av sotning och brandskyddskontroll.

Upphandlingsunderlaget har därefter annonserats enligt gällande regler for an
entreprenOrer ska kunna Iämna anbud.

Urviet har sken efter ekonomiskt mest fOrdelaktiga anbud. Det innebär an
anbudsgivarnas totalpris har vikmts i fOrhâllande till de kvalitetskrav sam stillts
I upphandlingen. Anbuden har varit fOremal for upphandlingssekretess fram tills
dec an tilldelningsbeslut har skickats till anbudsgivarna.

FOrvaltningen fOreslár an dec ekanomiskt mest fOrdelaktiga anbudet antas
vilket är anbud nr C.

Beslutsunderlag
Muntlig fOredragning

Yrkande
OrdfOrande yrkar an anbud C antas sam entreprenOr for sotning och
brandskyddskontroll I Gislaveds och GnosjO kommuner.

Paragrafen fOrklars omedelbart juseterad.
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