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Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-03-16 kl. 08.30-1 1.15

Mats Sturesson (C) 1:e vice ordförande
Ulf Erlandsson (SD)
Dolores Öhman (MP)

Tjanstgörande ersattare
Övriga närvarande
Tjansteman

J oachim F ors (S)
Lars Johnsson (M)
Kommunchef Bengt-Arne Persson
Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier
T. f. Kanslichef Magnus Gjerstad
Kommunikationschef Hanna Gardell
Lokalförsörjare TF Tobias Oscarsson
1N ordf. Lars Olsson
VD HIBAB Kent Johannesson
Socialchef Sus Lantz-Eriksen
Upphandlingschef Rikard Muth
Omsorgschef Annika Andersson
Utredningssekreterare OF Eva Klang
Rektor Jan-Ole Engkvist
Utvecklingsledare AK Sven-Olof Hoberg
Förvaltningsekonom AK Arne Wolke
Ekonom Gunilla Edvinsson
Kommunsekreterare Louise Davidsson
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Ulf Erlandsson
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Sammanträdesdag
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§ 39
Upphandling av värdetransport och värdehantering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta N okas Värdehantering AB som
leverantör för Värdeskåpshantering och att upphandlingen av
Serviceboxhantel-ingen avbryts.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingen har skett som en samordnad upphandling med Kristianstad och
H ässleholms kommun där Hässleholm har varit samordnande.
Tidigare ingick Värdeskåpshantering och Serviceboxhanteringen som en
tilläggs~änst i upphandlingen av banktjänster. Dessa ~äns ter har brutits ut och
upphandlats separat.
Vid anbudstidens utgång hade följande anbud inkommit:

Värdeskåpshantering

Serviceboxhantering

N okas Värdehantering .AB

N okas Värdehantering .AB

Loomis Sverige .AB

Eli te Security of Sweden AB

E lite Security of Sweden AB

(Ej komplett pris)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 39

Värdeskåpshantering
Vid genomgång av anbuden framkom att Elite Security of Sweden AB inte lämnat
priser enligt förfrågningsunderlaget och de förtydligande som hade getts i frågor
och svar. I detta fall att prisuppgift för uppräkning av Parkeringsmynt saknades.
Vid en fråga på anbudet framkom att de hade en beräkning på 2 % av uppräknat
värde. Att ta hänsyn till denna uppgift vid utvärderingen är ej m öjlig enligt
gällande praxis:

BU-domstolens dom i mål C-87l 94, REG 1996 s. 1-02043, Europeiska kommissionen mot
Belgien. Avjo'rarbetena framgår att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt (prop.
2006107:128 s. 377). I propositionen (a a s. 161) hänvisas till generaladvokatensyttrade i
jo'rslag till avgihrmde i nämnda mål i BU-domstolen (se jo'rslag till avgö·rande av generaladvokat
Lenz i mål C-87l 94):
"Termen ''precisera" l ... 1 måste flirstås i meningen att lämna deta§ ttppgifter som gö'r det
mqjligt att mer klart beskriva fo'remålet det handlar om, eller att med stö'm exakthet definiera
fo'remålet. Vad gäller den andra termen i det gemensamma uttalandet, nämligen "komplettera",
serjag det som att inkomma med kompletterande uppgifter som tidigare inte var tillgängliga. De
två termerna har det gemensamt att det inte handlar om att ersätta tidigare ttppgifter, utan
tvärtom konkretisera dem på ett eller annat sätt. "
N okas Värdehantering AB var det anbud med lägst utvärderingspris och är
föreslagen antas som leverantör för Värdeskåpshanteringen.
Serviceboxhantering
Vid upphandling av serviceboxhanteringen framkom att anbudsgivarna i princip
endast kunde tillhandahålla en servicebox per kommun huvudort. Detta
motsvarar inte de behov som verksamheterna har. Följaktligen får upphandlingen
av denna del avbrytas och en ny upphandling genomföras. Under tiden får en
lösning förhandlas med Nordea och den entreprenör de anlitar.

Sänt till:
Upphandlingsenheten
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