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Upphandling av särskilt boende och hemtjänst i Lomma kommun
fr.o.m. 2013-03-01, antagande av anbud
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-09 att bemyndiga socialnämnden att upphandla entreprenaddrift fr.o.m. 2013-01-10 av 100 % av vård och omsorg i eget
och särskilt boende i kommunen.
2012-03-29 beslutade socialnämnden att genomföra en upphandling av driftentreprenad för vård och omsorg i Lomma kommun fr.o.m. 2013-03-01, enligt följande:
- Upphandlingen ska genomföras i ett upphandlingsobjekt, innehållande hemtjänst
(inkl servicetjänster) och särskilt boende i hela kommunen, inkluderande det nya
särskilda boende som planeras tas i drift 2014.
- Upphandlingen ska genomföras som en kvalitetsupphandling, med fast pris.
Därtill fastställde nämnden kvalitetskrav för entreprenaddriften. Krav som utgjort
stommen i det förfrågningsunderlag som legat till grund för utvärderingen av inkomna anbud.
Förfrågningsunderlaget fastställdes av förvaltningschefen 2012-04-11.
Kvalificering och utvärdering
Vid anbudstidens utgång, 2012-05-25, hade fyra anbud inkommit. Efter en inledande kvalificeringsbedömning av inkomna anbudsgivare vidtog utvärderingen av
de kvarvarande anbuden. Utvärderingen har genomförts av en särskilt tillsatt upphandlingsgrupp.
Av genomförd kvalificeringsbedömning av anbudsgivare respektive utvärdering
av anbud framgår att anbudet från Förenade Care AB erhållit högst poängsumma.
Förenade Care AB har således lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Förhandling enligt MBL § 38
2012-08-15 genomförde förvaltningen en MBL § 38-förhandling avseende förvaltningens förslag att anta anbudet från Förenade Care AB, med berörda fackliga
organisationer. De fackliga representanterna hade inget att erinra mot förslaget
och förhandlingen avslutades i enighet.
forts.
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SNAU § 89 (forts.)
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar avdelningschef Lennart Eriksson en redogörelse.
I ärendet föreligger
- Tjänsteskrivelse 2012-08-20, jämte bilagor, från avdelningschef Lennart Eriksson
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att anta anbudet från Förenade Care AB för drift av
särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun, för perioden 2013-03-01–2016-02-29 med möjlighet till två års förlängning vid två tillfällen.
- Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att, utifrån förfrågningsunderlagets krav och anbudsgivarens ytterligare åtaganden enligt lämnat
anbud, teckna avtal med Förenade Care AB.
Arbetsutskottets beslut
- Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
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