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1 Allmän orientering 
 

1.1 Upphandlande myndighet 

Upphandlande myndighet är Öckerö Fastighets AB, organisationsnummer 556495-9665.  

1.2 Upphandlingsform 

Upphandlingen sker som ett förenklat förfarande enligt Lag (2017:1091) om offentlig 
upphandling.  
 

1.3 Sammanfattande beskrivning av objektet och upphandlingen 

Öckerö Fastighets AB söker en entreprenör att till fast pris genomföra entreprenad av toalett 
med biytor enligt erhållet bygglov. Entreprenaden ska ske enligt ABT06 (bifogas ej). 
 

2 Upphandlingsföreskrifter 
 

2.1 Beställare/upphandlande myndighet 

Öckerö Fastighets AB 
Organisationsnummer 556495-9665 
 
Box 1046 
475 22 Öckerö Kommun 
 

2.2 Beställarens kontaktperson under upphandlingen 

Hans Andreasson 
Adress enligt punkt 2.1 
Tel: 031-764 56 17 
E-post: hans.andreasson@ockero.se 
 

2.3 Anbudsansökan 

Denna upphandling har publicerats på allmän tillgänglig databas (TendSign). 

2.4 Anbudets giltighetstid 

Antal dagar anbudsgivare är bunden av sitt anbud efter anbudstidens utgång: 60 dagar 

2.5 Ersättning för upprättande av anbud 

Ingen ersättning utgår för upprättande av anbud 

2.6 Tider för upphandlingens genomförande 

Sista dag att inkomma med anbud är 2017-12-15. Sista dag för frågeställningar är 2017-12-
11. Alla frågor ställs och besvaras i TendSign. Avtal tecknas tidigast 10 dagar efter att 
tilldelningsbeslut skickats i TendSign.  
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3 Bakgrund 

3.1 Allmänt om beställaren 

Koncernen Öckerö Fastighets AB med dotterbolaget Öckerö Bostads AB och affärsområdet 
Öckerö Nät ägs helt av Öckerö kommun. Koncernen bygger och förvaltar bostäder, lokaler, 
servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur. Koncernen förvaltar 
386 bostadslägenheter motsvarande ca 26 000 kvm och 55 000 kvm lokaler. 
 

3.2 Grundläggande förutsättningar 

Öckerö kommun har idag placerat tre stycken tillfälliga vattentoaletter av typ ”Bajamajor” i 
hamnen i Hönö Klåva (se placering på bilder nedan). 
 

1 
 
Fastighetsbeteckning är Öckerö Hult 1:3 och ägs av Hönö klåva fiskehamn ekonomisk 
förening, beställare till Öckerö Fastigheter är Öckerö kommun. Bygglov har erhållits (finns 
bifogat) och beskrivs översiktligt nedan. Toaletten kommer ägas av Öckerö Fastighets AB och 
marken kommer efter senare överenskommelse arrenderas.  
 
Toaletten ska uppföras för att kunna nyttjas av allmänheten som besöker Hönö Klåva. Hönö 
Klåva ligger på södra Hönö och är både ett populärt turistmål och ett handels- och 
restaurangcentrum under hela året. Ett flertal butiker, caféer och restauranger finns i 
omedelbar närhet till de tänkta toaletterna.  
 

3.3 Utformning enligt erhållet bygglov 

Nedan finns den skiss som finns presenterad i bygglovet. Entreprenaden ska genomföras i 
enlighet med bestämmelserna i beviljat bygglov.  
 

                                                      
1 Kartbilder från Spatial Map. 
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3.4 Tekniska specifikationer 

Följande specifikationer gäller för inkluderande i entreprenaden till fast pris: 
 

 Toaletten ska uppföras som en tillbyggnad till befintliga sjöbodar 
 Tillgänglighet och andra tekniska specifikationer enligt bygglov och BBR 
 Fasadklädnad ska vara röd i trä och med sedumtak eller papp (kvalitet Sopralene MF 

5500 eller motsvarande). Slutgiltigt utförande avgörs i samråd med 
byggnadsnämnden. 

 Vatten och avlopp är förberett, markarbeten inklusive VA och framdragning av rör 
ska ingå  

 Isolerad platta ca 19 kvm 
 Isolerat för att kunna nyttjas året runt 
 Värmeisolerade dörrar (4 st) inklusive kodlås till varje dörr 
 Handikappanpassad tröskel i RWC 
 Dörrar och plåt ska ha klass C5 
 Våtrumsskiva (modell Fibo eller motsvarande) 
 Klinker 
 Tre toaletter med toalett och handfat. Blandare ska ha tryckknappsfunktion.  
 Städutrymme med handfat 
 Närvarostyrd belysning 
 Varmvattenberedare 
 Uppvärmning med elradiatorer 
 Ventilation med till-/frånluftsdon. Lägsta frånluftsmängd per rum: 10 l/s. Lägsta 

tilluftsmängd per rum: 9 l/s.  
 Ytterbelysning 
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Avvikelser från den tekniska specifikationen kan beslutas i samråd med vinnande 
entreprenör.  
 

3.5 Tidplan 

Projektet kommer påbörjas snarast efter att avtal enligt Lagen om offentlig upphandling kan 
tecknas. Byggnationen ska vara klar senast under april 2018.   

 

4 Krav på anbudslämnare 
 

4.1 Grundläggande krav på anbudslämnare 

 
Av anbudets skall framgå anbudslämnares namn, organisationsnummer, adress, 
telefonnummer, e-post samt eventuell webbadress. Kommunikation med 
anbudslämnare kan komma att ske via e-post. Anbudslämnares kontaktperson skall 
framgå. 
 

 Anbudslämnare skall intyga att inga förutsättningar enligt punkt 4.5 nedan föreligger. 

 Anbudslämnare skall bekräfta anbudets giltighetstid. 

 Anbudslämnare skall innehålla underskrift av företrädare för anbudssökanden. 

 Öckerö Fastighets AB kommer att inhämta uppgifter från Skatteverket avseende 
bland annat betalda skatter av de anbudssökandena som lämnar in anbudsansökan. 
Då blanketten endast är tillämpbar för svenska anbudssökanden ska utländska 
anbudssökanden själv lämna motsvarande uppgifter. 

 

4.2 Referensprojekt 

Anbudslämnare skall uppge minst ett referensprojekt ny- eller ombyggnation av mindre 
objekt. 
 

4.3 Språk 

Anbud skall avlämnas på svenska  
 

4.4 Ekonomisk och finansiell ställning 

Anbudslämnare skall ha en stabil ekonomisk bas.  
 
Beställaren kommer att genomföra en kreditkontroll via Credit Safe där minst betyg 
kreditvärd uppvisas (poäng minst 40). I de fall efterfrågad rating inte kan visas, skall 
anbudssökanden ändå anses uppfylla detta krav om anbudssökanden i sin ansökan lämnat 
sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudssökanden innehar motsvarande 
ekonomiska stabilitet. 
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Öckerö Fastighets AB samarbetar med Skatteverket och kommer att begära in offentliga 
uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina entreprenörer. Det gäller både inför en 
ny upphandling och löpande under avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas 
moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna 
samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden. 
 

4.5 Uteslutningsgrunder 

En anbudssökande kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; 
 

a) är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord 
eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 

b) är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
annat liknande förfarande, 

c) genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 
d) har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande 

myndigheten kan visa detta, 
e) inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det 

egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller  
f) inte uppfyller skallkrav enligt punkterna 4.1-4.4. 

 
 

5 Prövning och utvärdering 
 

5.1 Prövningsförfarande 

Öckerö Fastighets AB kommer att pröva huruvida de anbudssökande som lämnat in 
anbudsansökan uppfyller de krav som uppställts i denna inbjudan. De anbudslämnare som 
uppfyller samtliga krav kommer att utvärderas enligt modell presenterad nedan. 
 

5.2 Utvärdering och tilldelningskriterier 

Öckerö Fastighets AB kommer tilldela kontrakt till den anbudslämnare som bedömts lämnat 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  
 
Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet bedöms vara den anbudslämnare som lämnat 
det lägsta fastpriset.  
 

5.3 Förkastning av alla anbud 

Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.  
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6 Övriga avtalsvillkor 

6.1 ÄTA-arbeten 

Om behov finns eller om beställaren Öckerö kommun så önskar tillägg ersätts ÄTA-arbeten 
med verifierade självkostnader med ett påslag om 10 % för material och/eller 
underentreprenörer. Timpris och andra priser vid tillägg bör redovisas i anbudet.  
 

7 Sekretess 
 
Fram till att tilldelningsbeslut meddelats gäller absolut sekretess. I de fall anbudslämnare 
anser att uppgift i anbudsansökan skall sekretessbeläggas även efter tilldelningsbeslut skall 
det anges vilken del eller vilka delar av anbudsansökan som skall omfattas av sekretess. 
Anbudssökanden skall också ange vilken skada som företaget kan lida om uppgiften röjs. 
Önskemål om sekretess kommer att prövas i sak vid varje enskilt tillfälle och någon garanti 
om att sekretess kommer att erhållas lämnas inte av Öckerö Fastighets AB. 
 

8 Bilaga 
 

 Beviljat bygglov 
 






















