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§ 46 Dnr 2021/105 052 KS 
 
Upphandling byggentreprenad Särskilt boende Ekbacka 80 platser: 
återtagande av tilldelning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  återkalla tilldelningsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-

08 § 186, signerat den 2021-09-09. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genomfört en upphandling av totalentreprenad för särskilt 
boende Ekbacka, 21/13. Upphandling genomfördes som ett öppet förfarande. 

I upphandlingen har anbud från fyra (4) anbudsgivare inkommit, som givits numre-
ringen 1, 2, 3 och 4. 

Kommunen tilldelade anbudsgivare 1 byggentreprenadkontraktet 2021-09-09. An-
buden i upphandlingen var ursprungligen giltiga till och med den 2022-02-01. 
Samtliga anbudsgivare, utom anbudsgivare 1, har accepterat att anbudstiden för-
längts sedan ursprunglig giltigt anbud förfallit. 

Kommunen har därför att återkalla tilldelningsbeslut fattat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-09-08 § 186, signerat den 2021-09-09. 

______________

3



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-01 47   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 47 Dnr 2021/105 052 KS 
 
Upphandling byggentreprenad Särskilt boende Ekbacka 80 platser: nytt 
tilldelningsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tilldela byggentreprenadkontrakt till anbudsgivare 4 under förutsättning att 

nödvändiga beslut fattas och vinner laga kraft. 

Förutsättningar för kontraktstecknande   
Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept. Bindande avtal kommer till stånd 
först då kommunen undertecknat skriftligt entreprenadkontrakt. Kontrakt 
kommer att tecknas förutsatt att erforderliga politiska beslut fattas. 

Erinran om tidsfrist för ansökan om överprövning   
Beslutet skickas till samtliga anbudsgivare med epost samt publiceras i 
TendSign. En leverantör som vill ansöka om överprövning av beslutet om 
tilldelning ska göra detta innan tio dagar har gått från det att detta beslut har 
skickats till anbudsgivarna. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genomfört en upphandling av totalentreprenad för särskilt 
boende Ekbacka, 21/13. Upphandling genomfördes som ett öppet förfarande. 

I upphandlingen har anbud från fyra (4) anbudsgivare inkommit, som givits numre-
ringen 1, 2, 3 och 4. 

Kommunen tilldelade anbudsgivare 1 byggentreprenadkontraktet 2021-09-09 (be-
slutat av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 § 186). Anbuden i upphand-
lingen var ursprungligen giltiga till och med den 2022-02-01. Samtliga anbudsgiva-
re, utan anbudsgivare 1, har accepterat att anbudstiden förlängts sedan ursprung-
lig giltigt anbud förfallit. 

Bedömning 
Kommunen har efter anbudsutvärdering konstaterat att:  

 Anbudsgivare 1, som tilldelades byggentreprenadkontraktetet 2021-09-09, 
har inte accepterat att kommunen vill förlänga giltighetstiden för anbuden och 
därmed har deras anbud förfallit. 

 Anbudsgivare 2 uppfyller inte samtliga obligatoriska krav. 
 Inga uteslutningsgrunder föreligger avseende anbudsgivare 4 att bolagets 

anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav och innehåller det lägsta anbuds-
priset och är därmed det ekonomiska mest fördelaktiga anbudet.               
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Anbudsgivare 4 tilldelas därmed entreprenadkontraktet för totalentreprenad 
särskilt boende Ekbacka, 21/13. 

______________
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§ 48 Dnr 2022/64 435 KS 
 
Ansökan om att kommunen deltar i projekt för en miljöinsats i Gran-
kullavik  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  meddela den sökande att kommunen inte i detta läge går in som projektäga-

re i projektet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar den sökande att återkommande med ett 
mer utförligt beskrivet projekt med syfte, målbeskrivning och projektplan (med bud-
get), ifall möjligheten att söka pengar till projektet återkommer. 

Ärendebeskrivning 
Hans Johnsson har ansökt om att Borgholms kommun ska ingå i ett projekt för en 
miljöinsats i Grankullavik som har för avsikt att söka medel från Sydost Leader som 
kräver att kommunen är delaktig.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen behöver erbjuda en resurs 
till projektetorganisationen. Kommunen har inte budgeterat för en sådan resurs. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-03-01. 

______________
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