Upphandlingsdokument
2018-06-11

Upphandlande organisation

Upphandling

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Fredrik Björnström

Taxitjänster 2017
17/35
Sista anbudsdag: 2018-10-22 23:59

Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

9. Prövning och utvärdering av anbud Extern remiss
9.1 Prövning, utvärdering och kvalificering av anbud
Prövning, utvärdering och kvalificering av inkomna anbud kommer som huvudregel att genomföras i
nedan beskrivna steg, med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud
jämte kompletterande dokument.
1. Krav på upphandlingsföremålet och administrativa krav: Kontroll att inlämnat anbud är komplett och
att kraven i kapitel Administrativa förutsättningar och krav samt obligatoriska krav i kapitel Tekniska
krav - Kravspecifikation, är uppfyllda.
2. Utvärdering: Anbud som uppfyller steg 1 utvärderas enligt avsnitt Utvärderingsmodell.
3. Krav på anbudsgivaren: Inför tilldelningsbeslut kontrolleras att de krav som ställs på anbudsgivaren i
kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare är uppfyllda. Som huvudregel kontrolleras
endast anbudsgivare vilkas anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga.
Om två eller flera anbud efter ovanstående förfarande fortfarande har samma jämförelsesumma kommer
ett lottningsförfarande genomföras under överinseende av notarius publicus. För mer information om
notarius publicus, se Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida.

9.2 Antal leverantörer
Kammarkollegiet kommer att anta två (2) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud
uppfyller ställda krav.

9.3 Avrop
Avrop sker med tillämpning av fast rangordning där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7
kap 6 § LOU. Det innebär att avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade
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ramavtalsleverantören.

9.4 Utvärderingsmodell
Kammarkollegiet kommer att anta det/de anbud utifrån pris.

9.4.1 Utvärderingspris
I utvärderingssyfte beräknas ett utvärderingspris, de anbudsgivare som erbjuder lägst utvärderingspris
kommer att antas, se bilaga Exempel utvärdering.

9.4.2 Pris Taxiresor
Pris Taxiresor avser anbudsgivarens totala pris som lämnats i Bilaga Priser och beräknas enligt
följande:
Utvärderingspris=Totalt pris för sträckor med fast pris + Totalt pris för sträckor med rörligt pris
Totalt pris för sträckor med fast pris är det summerade priset som framgår i flik 1, Sträckor med fast
pris, cell H52.
Totalt pris för sträckor med rörligt pris är det summerade priset som framgår i flik 2, Pris per län, cell
G49.
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