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UH-2021-10

Upphandling Airdome och nytt konstgräs, tilldelningsbeslut
Anbuden från
CapolinoSweden AB 559020-8699
Nordic Arena Service AB 559087-7766
förkastas.

Unisport Sverige AB, 556184-1395, tilldelas kontrakt avseende "Airdome och nytt
konstgräs".

För Kultur och fritidsnämnden

Karin Olanders
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Upphandlingsrapport
Airdome och nytt konstgräs
Upphandlingen
Upphandlingen har genomförts som förenklat förfarande enligt lagen om offentlig
upphandling. Upphandlingen har annonserats i den nationella databas för publicering av
upphandlingar som e-avrop svarar för.
Svar på inkomna skriftliga frågor har skickats ut till alla som hämtat
förfrågningsunderlaget från e-avrop. com.
Ansvarig tjänsteman för handläggning av upphandlingen har varit Anna Dyde på
Ekonomistaben Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Martin Averhed och Hans
Mayer på Kultur och Fritidsförvaltningen har ingått i upphandlingens referensgrupp.

Inkomna anbud
Vid anbudstidens utgång den 2021-03-18 hade följande anbudsgivare inkommit med
anbud:
•
•
•
•

CapolinoSweden AB, 559020-8699
Nordic Arena Service AB, 559087-7766
SM Entreprenad Aktiebolag, 556193-9215
Unisport Sverige AB, 556184-1395

Kontroll av anbudsgivare
I denna upphandling tillämpas begränsad kontroll jämlikt bestämmelserna i 19 kap. 20 §
LOU. Nedan uppställda kvalificeringskrav har kontrollerats vad gäller anbudsgivare
Unisport Sverige AB, 556184-1395.

Kvalificeringskrav
Formella krav har ställts på att anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet
lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Kontroll har utförts via Skatteverket att anbudsgivaren uppfyller kravet att bolaget är
registrerat för inbetalning av skatt, arbetsgivaravgift och mervärdesskatt samt inte har
någon skuld till Skatteverket eller Kronofogden.
Kontroll av anbudsgivaren och anbudsgivarens organisation har skett avseende kapacitet,
erfarenhet och kompetens för att på ett fackmässigt sätt genomföra den aktuella
entreprenaden. Kontrollen har skett genom företagspresentation, CV, kontroll av
årsomsättning, kontroll av ekonomisk stabilitet och referenser från tidigare uppdrag.

Ska-krav
För upphandlingen gäller bland annat nedanstående ska-krav.
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AFB.313 Alternativa utföranden
Alternativa utföranden accepteras inte.
Handling 6.36 Kravspec Airdome Ryd Sportcenter - Del 3 Airdome dat 2021-02-05
Totalt ska det i hallen kunna vara upp till 350 personer samtidigt.
I hallen kan även komma att användas för andra typer av event, då för max 350 personer.
Skakravsbilagan
Krav
Nockhöjd på airdomen, mätt från konstgräset, anges i meter

16.1
Brandskydd
Verifiering att samtliga i Sverige gällande brandkrav för den airdome som ingår i anbudet uppfylls
det konstgräs (hela konstruktionen inklusive sviktpadd)

6.23 Anbudsgivarens tekniska förmåga mm punkt 2
Entreprenören ska tidigare (senaste fem åren räknat från anbudstidens utgång) ha levererat och färdigställt minst en komplett airdome inklusive installationer, om minst 5.000 m2
för fotboll eller annan idrott på en plats med jämförbart klimat, som i dag är i fungerande
drift.
Planstorlek
krav i FU 115 x 78 m.

Förkastande av anbud
Anbudet från Caplino Aktiebolag förkastas på grund av att kravet ovan inte uppfylls.
• Måttet på kantbalkshöjden är ej angiven,
• Villkorat anbud avseende brandskydd
• Referens Skutskär (ej byggd enligt samtal med Skutskär)
• Referens Skövde (ej byggt enligt samtal med Skövde)

Anbudet från Nordic Arena förkastas på grund av att ovan inte uppfyllt
• Måttet på kantbalkshöjd ej angiven
• Planritning fel mått Anger storlek 110 x 72 m, Referens på hall saknas
• Bristfällig redovisning avseende brandskydd
Enligt beskrivningen ovan uppfyller anbudet inte alla ska-krav och förkastas därför.

Anbudsutvärdering
Utvärderingen har skett med hänsyn till lägst utvärderingspris.
Anbudsgivare

Utvärderingspris
SEK, exkl moms

CapolinoSweden

20 645 646

mi
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Nordic Arena Service

17 895 500

S M Entreprenad

27 180 500

Unisport Sverige

25 346 980

Umsport Sverige AB, 556184-1395, har lämnat det lägsta utvärderingspriset.

Tilldelnings beslut
Enligt lagen om offentlig upphandling fattar Kultur och Fritidsnämnden ett så kallat
tilldelningsbeslut. Detta beslut redovisas skriftligen via e-post till samtliga anbudsgivare.
Kultur och Fritidsnämnden tilldelar kontrakt avseende "Airdome och nytt konstgräs" till
Unisport Sverige AB, 556184-1395.
Skälen är att den föreslagna anbuds givaren bedöms uppfylla samtliga uppställda krav för
uppdraget samt har det lägsta utvärderingspriset i anbudsutvärderingen.

Avtalsspärr
Tilldelningsbeslutet meddelas via e-post, vilket innebär att en avtalsspärr kommer att
gälla under minst tio kalenderdagar. Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att
meddelandet om tilldelnings beslut har skickats. A vtalsspärren innebär både ett förbud
mot att ingå avtal och en bortre tidsgräns för när en leverantör senast kan ansöka om
överprövning av upphandlingen. Avtalsspärren i förevarande upphandling UH-2021-10
gäller till och med 2021-05-10.

Kultur och Fritidsnämnden

Karin Olanders

