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Pierre Bäckman (V)
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§ 66
Nybyggnad förskola Västra Hässleholm - antagande
av anbud
Dnr: TF 2018/ 1639

Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap. 3 § Upphandlingsekretess

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
anta Håkan N ilsson E ntreprenad AB:s anbud på 43 676 000 kronor för
utförande av totalentreprenaden,
2. godkänna en projektkostnad om 50 835 000 kronor,
3. ianspråkta anslagna ekonomiska investeri.ngsmedel om 42 000 000 kronor
för nybyggnation av förskola inom Västra H ässlehohn, investeringsprojekt
49605,
4. ge starttillstånd för entreprenaden.

1.

A tt beslut enligt ovan gäller under förutsättning att utökade budgetanslag anslås.
Därav föreslås tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
5.

att anslå ytterligare investeringsmedel om 8 835 000 kronor för projektets
gen omförande,
6. att investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet
Tekniska förvaltningen har infordrat anbud för nybyggnation av förskola inom
Västra H ässlehohn som en totalentreprenad.
Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman
uppgår till 43 676 000 kronor. Totala projektkostnaden uppgår till 50 835 000
kronor exklusive verksamhetsinventarier.
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Tilldelad investeringsbudget uppgår till 42 000 000 koronor vilket medför att
projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 8 835 000 kronor.

Ärendets tidigare behandling
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, § 159, följande:
att föreslå tekniska nämnden besluta att:
2. anta Håkan N ilsson Entreprenad AB:s anbud på 43 676 000 kronor för
utförande av totalentreprenaden,
3. godkänna en projektkostnad om 50 835 000 kronor,
4. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 42 000 000 kronor
för nybyggnation av förskola inom Västra Hässleholm, investeringsprojekt
49605,
5. ge starttillstånd för entreprenaden.
Att beslut enligt ovan gäller under förutsättning att utökade budgetanslag anslås.
Därav föreslås tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden att
föreslå konununst:yrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
6. att anslå ytterligare investeringsmedel om 8 835 000 kronor för projektets
genomförande,
7. att investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Sänt till:
Kommunstyrelsen, komnrnnfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden.
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