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2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL

 

Upphandlingens namn: Tillfälligt boende för asylsökanden, ABT-boende

 

Upphandlingsförfarande: Förenklat förfarande

Annonseringsdatum: 2012-09-21

Sista anbudsdag: 2012-10-29

 

Anbudsgivare:

  

5566206842, A8 Älvbrinken AB

5566514336, AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av    Beroende FRIAB

5567120398, AB Vallby Herrgård

5560143629, AB Wettern

5564598539, Alfta Rehab Holding AB

5568711070, Astreab AB

5564778958, Attendo Individ och familj AB

5565972352, Av Egen Kraft AB

9696505305, Bed & Breakfast Moarna

5568001233, Bergdahl Consulting AB

9697534866, brandsberga gården kb

5566485131, Cafè Garvaregården och B&B AB

5562799659, CT ArtStudio AB

5569035966, Dali Förvaltning AB

5568185838, Dandelion Specialfastigheter AB

5568185838, Dandelion Specialfastigheter AB

5564252962, Defakon Renting AB

5568556699, Ekebydalsborgen AB

7696253272, Ekolsundsvikens Boende Ek För

5566331426, First Camp Scandinavia AB

5565187621, Flt el och bygg ab

5568412869, Forsakarsgårdens Hotell & Restaurang

5562860576, Foxinvest AB

5565355400, Förenade Care AB

8480009946, Försvarsutbildarna Ystad
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5568217268, Gerrebacka Kurs och Event AB

5569047730, Getåhemmet AB

5563735678, Glas o Byggfog AB

5566618079, Glössbogården AB

5568848385, Grytan Invest AB

5569037061, HaBe AB

5568963937, Hagalunds Invest AB

5566298112, Harryssons Hotell Värend AB

5561061853, Hasselakollektivet AB

5560669698, Hermanssonbolagen AB

5566412820, Hotel Roslagen Nya AB

6104027187, hotell fyra hästar

5566117098, Hotell Service i Tibro AB

5566970793, Hotellfastigheter i Eskilstuna AB

5566444856, humlan

5567955413, Integreria AB

5560644501, JOKARJO AB

5563508265, Kapelludden AB

5563508265, Kapelludden AB

5567866743, Kenoro Camp AB

8260001816, KFUM Jönköping

5564646981, Kiroan AB

6312227835, Kjell Jonsson

5561160192, Konferensarrangörerna i Åhus AB

9168395565, konsultkedjan kb / tjörnbropark

5564819620, Kulthammar AB

5568344823, Liagården AB

5565874400, Lifeline Sweden AB

5565247508, Lilla Hotellet i Eskilstuna AB

5561852319, Lundegård Fritidsutveckling AB

5567500268, M.I.T.T. i Sverige AB

9697109305, marieholms gästgivargård

2120000654, Markaryds kommun

5568218365, Mauzer och Åkerlund AB

5565731204, Mirans AB

5564510534, Morgan Lihv Förvaltning AB

6508097158, Murbo Gård

6512134609, Mäshult

5564520707, Möllstorps Camping AB

5566189873, Nordic Camping & Resort AB

5564423555, Nya Enedalens sjukhem AB

5563363745, Nybro Vandrarhem

5567887236, Näckrosbrinken AB

5565327938, OJAB TRADING AB

5566723267, Omsorgshuset i Stockholm AB

5561149773, Pionjären Fastighets AB

9697154483, ProNordic Education KB

5566585591, Reim Hem Hostel AB

7110155111, Rickard Krogh

5568959638, Safirdruvan Konferens AB

5563965499, Sellpower information sweden ab

5568039209, Skantzen Brukshotell

5567526180, Skogsvikens Hotell och Pensionat AB

5568640758, Solbacken LTH AB

5569061350, Startplattan 160679 AB
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5566952668, Stenkyrke AB

8533001387, Stenungsöns Ungdomsgård

5564004405, Stockeboda AB

5569047086, Strandvägshemmet AB

4604058232, Sven-Åke Svelander

5567814263, sydsveriges närapotek ab

5568019276, Två Stenar Fastigheter AB

5567905764, Vasaparken Förvaltning AB

5568391998, Vidblicken Fastigheter AB

5565687588, Vinterklasen AB

5563633758, von Braun Holding

5567820690, ZaltZocker Perrault AB

5567279400, Öbacka fastigheter AB

5562227362, Örnen Öland AB

2.2. Kvalificering av anbudsgivare

Nedan anges vilka anbudsgivare som är kvalificerade för att gå vidare till utvärdering.

 

Antal kvalificerade anbud: 25

 

Följande anbud är kvalificerade helt eller delvis: 

5566206842, A8 Älvbrinken AB, 

5568711070, Astreab AB, 

5564252962, Defakon Renting AB, 

5565187621, Flt el och bygg ab, 

5568217268, Gerrebacka Kurs och Event AB, Anläggningen i Kungshamn kvalificerar sig ej till 

utvärdering eftersom efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget  ej 

har inkommit.

Anbudsgivaren har offererat flera områden avseende anläggningen Valstadgården Västervik.. 

För  offererat område Göteborg uppfylls ej kravet enligt punkt 4.9 i förfrågningsunderlaget 

att asylsökande ska med svenska allmänna kommunikationer kunna ta sig tur och retur 

mellan sitt  ABT-boende och Migrationsverkets kontor i offererade områden för möte 

angående sitt asylärende. Resan från dörr till dörr får ta upp till sex timmar en väg och ska 

kunna utföras under tiden 06.00-21.00. Anbudet diskvalificeras avseende anläggningen 

Valstadgården Västervik och området Göteborg .

5563735678, Glas o Byggfog AB, 

5568963937, Hagalunds Invest AB,

 

5566970793, Hotellfastigheter i Eskilstuna AB, 

5563508265, Kapelludden AB, Campingen Borgholm

5564646981, Kiroan AB, Anbudsgivaren har offererat flera områden avseende anläggningen 

Himle. För  offererade områden Stockholm samt Uppsala/Arlanda/Märsta uppfylls ej kravet 

enligt punkt 4.9 i förfrågningsunderlaget att asylsökande ska med svenska allmänna 

kommunikationer kunna ta sig tur och retur mellan sitt  ABT-boende och Migrationsverkets 

kontor i offererade områden för möte angående sitt asylärende. Resan från dörr till dörr får 

ta upp till sex timmar en väg och ska kunna utföras under tiden 06.00-21.00. Anbudet 

diskvalificeras avseende områdena Stockholm samt Uppsala/Arlanda/Märsta.
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5564646981, Kiroan AB, Norberg

9168395565, konsultkedjan kb / tjörnbropark, 

5568344823, Liagården AB, 

5565247508, Lilla Hotellet i Eskilstuna AB, 

5561852319, Lundegård Fritidsutveckling AB, 

5568218365, Mauzer och Åkerlund AB, 

5564510534, Morgan Lihv Förvaltning AB, Anbudsgivaren har offererat flera områden. 

Anbudsgivaren godkännes endast för område Göteborg. För övriga offererade områden 

uppfylls ej kravet enligt punkt 4.9 i förfrågningsunderlaget att asylsökande ska med svenska 

allmänna kommunikationer kunna ta sig tur och retur mellan sitt  ABT-boende och 

Migrationsverkets kontor i offererade områden för möte angående sitt asylärende. Resan 

från dörr till dörr får ta upp till sex timmar en väg och ska kunna utföras under tiden 

06.00-21.00.

5564520707, Möllstorps Camping AB, 

5566189873, Nordic Camping & Resort AB, Anbudsgivaren har offererat  områdena Gävle 

samt Uppsala/Arlanda/Märsta avseende anläggningen Frösö. För  dessa offererade 

områdena uppfylls ej kravet enligt punkt 4.9 i förfrågningsunderlaget att asylsökande ska 

med svenska allmänna kommunikationer kunna ta sig tur och retur mellan sitt  ABT-boende 

och Migrationsverkets kontor i offererade områden för möte angående sitt asylärende. 

Resan från dörr till dörr får ta upp till sex timmar en väg och ska kunna utföras under tiden 

06.00-21.00. Anbudet diskvalificeras avseende anläggningen Frösö.

5563363745, Nybro Vandrarhem, 

5561149773, Pionjären Fastighets AB,

 

5563965499, Sellpower information sweden ab, Anbudsgivaren har offererat flera områden 

avseende anläggningen Rosenkullen. För  offererat område Stockholm uppfylls ej kravet 

enligt punkt 4.9 i förfrågningsunderlaget att asylsökande ska med svenska allmänna 

kommunikationer kunna ta sig tur och retur mellan sitt  ABT-boende och Migrationsverkets 

kontor i offererade områden för möte angående sitt asylärende. Resan från dörr till dörr får 

ta upp till sex timmar en väg och ska kunna utföras under tiden 06.00-21.00. Anbudet 

diskvalificeras avseende anläggningen Rosenkullen och området Stockholm .

För anläggningarna Gärdshyttan och Ritas Hotell föreligger ej godkänt besiktningsprotokoll. 

Beträffande Gärdshyttan uppfylls ej kraven på asylsökandens boendemiljö, antal wc och 

duschar samt städutrymmet. Beträffande Ritas Hotell uppfylls ej kravet på asylsökandens 

boendemiljö. Anbudet diskvalificeras avseende anläggningarna Gärdshyttan och Ritas Hotell.

5566952668, Stenkyrke AB, 

8533001387, Stenungsöns Ungdomsgård,

 

5565687588, Vinterklasen AB,

 

Antal ej kvalificerade anbud: 73
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De obligatoriska kraven på anbudsgivaren som ställs i denna upphandling framgår av 

förfrågningsunderlaget.

 

Följande anbudsgivare uppfyller inte ställda krav och kvalificerar sig därmed inte till 

utvärdering: 

5566514336, AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av    Beroende FRIAB, Anbudsgivaren 

har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Efterfrågad  

handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5566514336, AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av    Beroende FRIAB, Anbudsgivaren 

har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.  Efterfrågad  

handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5567120398, AB Vallby Herrgård, Anbudsgivaren har inkommit med registreringsbevis från 

Bolagsverket vilket inte är begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. 

Anbudsgivaren har ej bifogat samarbetsavtal enligt  punkt 3.4 i förfrågningsunderlaget. 

Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5560143629, AB Wettern, Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget 

har  inkommit för sent.

5564598539, Alfta Rehab Holding AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling 

enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.

5564778958, Attendo Individ och familj AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om 

tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse för anläggningarna Teckomatorp, Parken, 

Vittsjö samt Hultsfred. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid 

anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljade tillstånd 

har ej inkommit i tid.

För anläggningen Siljansnäs har anbudsgivaren inlämnat en avsiktsförklaring som bevis under 

punkten 3.6 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har genom avsiktsförklaringen ej bevisat 

att man äger eller hyr den fastighet som ska nyttjas för att bedriva efterfrågad verksamhet.

5565972352, Av Egen Kraft AB, Protokoll över årlig översyn av brandlarmsanläggning är 

inkommen. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej 

inkommit. Anbudsgivaren har ej lämnat namn och organisationsnummer på underleverantör 

för catering och har ej inlämnat handling enligt punkt 3.4 i förfrågningsunderlaget.

9696505305, Bed & Breakfast Moarna, Uppfyller ej kravet på minsta antal platser. Punkt 4.7 

enligt förfrågningsunderlaget.

5568001233, Bergdahl Consulting AB, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. 

Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. 

Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 4.14 i 

förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.6 i 

förfrågningsunderlaget.

9697534866, brandsberga gården kb, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd 

enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om 

tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid.

5566485131, Cafè Garvaregården och B&B AB, Uppfyller ej kravet enligt punkt 3.2. Innehar 

ratingen riskklass 1 enligt UC.
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Anbudsgivaren har inlämnat tillsynsprotokoll från brandmyndigheten med besiktningsdatum 

2009-11-11. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej 

inkommit.

5562799659, CT ArtStudio AB, Brandskyddsdokumentation för ändrad verksamhet 

inlämnad. Bygglovsansökan inlämnad. Anläggningen är ej färdig för efterfrågad verksamhet.  

Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5569035966, Dali Förvaltning AB, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. Anbudsgivaren 

har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.  Efterfrågad  

handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit. Bevis enligt  punkt 3.6 

i förfrågningsunderlaget ej inlämnat i tid.

5568185838, Dandelion Specialfastigheter AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om 

tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan 

om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid. Anbudsgivaren har inlämnat tillsynsprotokoll från 

brandmyndigheten med besiktningsdatum 2006-10-20. Efterfrågad  handling  under punkten 

4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5568185838, Dandelion Specialfastigheter AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om 

tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan 

om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid. Anbudsgivaren har inlämnat tillsynsprotokoll från 

brandmyndigheten med besiktningsdatum 2006-10-20. Efterfrågad  handling  under punkten 

4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5568556699, Ekebydalsborgen AB, Vid okulärbesiktningen saknade anläggningen helt lös 

inredning. Migrationsverkets krav ska vara uppfyllda vid besiktningen.

5568556699, Ekebydalsborgen AB, Bevis enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej 

inlämnat i tid. Tjänsteanteckning inlämnad från brandmyndigheten. Anläggningen är ej färdig 

för efterfrågad verksamhet.

Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

7696253272, Ekolsundsvikens Boende Ek För, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd 

handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5566331426, First Camp Scandinavia AB, Anbudsgivaren uppfyller ej kravet enligt punkt 3.2. 

Innehar ratingen riskklass 1 enligt UC.

Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej 

inlämnat.

5568412869, Forsakarsgårdens Hotell & Restaurang, Anbudsgivaren har ej inkommit med 

begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har inlämnat 

servicerapporter för underhåll av brandutrustning och brandlarm. Efterfrågad  handling  under 

punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5562860576, Foxinvest AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5565355400, Förenade Care AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd enligt Lag 

om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid 

Sida 6 av 11Utskrivet: 2012-12-10 13:30 Refnr.: 22-2012-15928



anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljat tillstånd 

har ej inkommit i tid. Yttrande har inkommit från brandmyndigheten. Anläggningen är under 

verksamhetsförändring och anläggningen är ej klar för efterfrågad verksamhet.

8480009946, Försvarsutbildarna Ystad, Bevis enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej 

inlämnat.

5569047730, Getåhemmet AB, Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt enligt  

punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat.

5566618079, Glössbogården AB, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. Anbudsgivaren 

har inlämnat ansökan om tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse avseende 

anläggningarna Glössbogården, Katrinebergsgården och Forshaga Hotell. För anbudsgivare 

som inlämnar ansökan om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas 

senast 2012-11-12. Beviljade tillstånd har ej inkommit i tid.

Bevis enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat avseende anläggningarna 

Glössbogården och Katrinebergsgården.

5568848385, Grytan Invest AB, Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5569037061, HaBe AB, Anbudsgivaren har inkommit med tillsynsprotokoll daterat 

2011-01-25. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej 

inkommit.

5566298112, Harryssons Hotell Värend AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd 

handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har inkommit med 

tillsynsprotokoll daterat 2008-08-06. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5561061853, Hasselakollektivet AB, Anbudsgivaren har ej lämnat namn och 

organisationsnummer på underleverantör för catering och har ej inlämnat handling enligt 

punkt 3.4 i förfrågningsunderlaget.

5560669698, Hermanssonbolagen AB, Anbudsgivaren har ej inlämnat handling enligt 

punkterna 3.4 och 3.6 i förfrågningsunderlaget.Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om 

tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan 

om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid.

5566412820, Hotel Roslagen Nya AB, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. 

Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. 

Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 4.14 i 

förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.6 i 

förfrågningsunderlaget.

6104027187, hotell fyra hästar, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.

5566117098, Hotell Service i Tibro AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd 

enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om 

tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid. Anbudsgivaren håller på att förändra verksamheten. 

Bygglov måste sökas. Anläggningen är ej färdig för efterfrågad verksamhet.
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5566444856, humlan, Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt enligt  punkt 3.6 i 

förfrågningsunderlaget ej inlämnat.

5567955413, Integreria AB, Anbudsgivaren har ej lämnat namn och organisationsnummer 

på underleverantör och har ej inlämnat handling enligt punkt 3.4 i förfrågningsunderlaget.

5560644501, JOKARJO AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 

3.5 i förfrågningsunderlaget.

5563508265, Kapelludden AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd enligt Lag 

om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid 

anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljat tillstånd 

har ej inkommit i tid.  Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har 

ej inkommit.  Bygglovsansökan inlämnad. Anläggningen är ej färdig för efterfrågad 

verksamhet.

5567866743, Kenoro Camp AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Uppfyller ej kravet enligt punkt 3.2. Innehar ratingen 

riskklass 1 enligt UC. Anbudet är ofullständigt på flera punkter.Har bl.a. ej lämnat pris.

8260001816, KFUM Jönköping, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Bevis enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej 

inlämnat.  Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

6312227835, Kjell Jonsson, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.

5561160192, Konferensarrangörerna i Åhus AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om 

tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan 

om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid.

5564819620, Kulthammar AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd enligt Lag 

om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid 

anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljat tillstånd 

har ej inkommit i tid. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej 

inkommit.

5565874400, Lifeline Sweden AB, Anbudsgivaren är ej lagfaren ägare. Inlämnat 

hyreskontrakt är ej tecknat mellan anbudsgivaren och hyresvärd.

5567500268, M.I.T.T. i Sverige AB, Uppfyller ej kravet på minsta antal platser. Punkt 4.7

9697109305, marieholms gästgivargård, Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt 

enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat. Uppfyller ej kravet enligt punkt 3.2 i 

förfrågningsunderlaget. Leverantören ska vid tiden för anbudets inlämnande inneha lägst 

ratingen "Kreditvärdig enligt Credit Safe eller motsvarande rating från annat 

kreditupplysningsföretag.

2120000654, Markaryds kommun, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling 

enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.

5565731204, Mirans AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt punkt 

4.14 i förfrågningsunderlaget.
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6508097158, Murbo Gård, Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt enligt  punkt 

3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling 

enligt punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget.

6512134609, Mäshult, Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har  

inkommit för sent.

5564423555, Nya Enedalens sjukhem AB, Anbudsgivaren har ej bifogat samarbetsavtal 

enligt  punkt 3.4 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd 

handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.

5567887236, Näckrosbrinken AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd enligt 

Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd 

vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljat 

tillstånd har ej inkommit i tid. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget.

5565327938, OJAB TRADING AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget.

5566723267, Omsorgshuset i Stockholm AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om 

tillstånd enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse avseende två anläggningar-Vallmotorp 

samt Gutebäcken. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid anbudsgivningen 

ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljade tillstånd har ej inkommit i 

tid.

9697154483, ProNordic Education KB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling 

enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling 

enligt punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej lämnat pris på efterfrågat 

sätt.

5566585591, Reim Hem Hostel AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärda handlingar 

enligt punkterna 3.5 och 4.14 i förfrågningsunderlaget.

7110155111, Rickard Krogh, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. Bl. a.  har 

anbudsgivaren ej inlämnat handling enligt punkterna 3.4 och 3.6 i förfrågningsunderlaget. 

Anbudsgivaren är ej registerad.

5568959638, Safirdruvan Konferens AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd 

handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd 

handling enligt punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej inkommit med 

begärd handling enligt punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget.

5568039209, Skantzen Brukshotell, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd enligt 

Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd 

vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljat 

tillstånd har ej inkommit i tid.

5567526180, Skogsvikens Hotell och Pensionat AB, Efterfrågad  handling  under punkten 

4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5568640758, Solbacken LTH AB, Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har  inkommit för sent.

5569061350, Startplattan 160679 AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling 

Sida 9 av 11Utskrivet: 2012-12-10 13:30 Refnr.: 22-2012-15928



enligt punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget.

Det beviljade tillståndsbeviset är ej utfärdat på anbudsgivaren.

5564004405, Stockeboda AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd handling enligt 

punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget.

5569047086, Strandvägshemmet AB, Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd 

enligt Lag om hotell- och pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om 

tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. 

Beviljat tillstånd har ej inkommit i tid.  Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

4604058232, Sven-Åke Svelander, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. Anbudsgivaren 

äger ej fastigheten. Hyreskontrakt enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat. 

Samarbetsavtal enligt punkt 3.4 ej tecknat med anbudsgivaren. Anbudsgivaren har ej 

inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har ej 

inkommit med begärd handling enligt punkt 4.14 i förfrågningsunderlaget.

5567814263, sydsveriges närapotek ab, Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt 

enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat.

5568019276, Två Stenar Fastigheter AB, Anbudsgivaren har ej inkommit med begärd 

handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.  Kopia på ansökan om bygglov är bifogad anbudet. 

Anläggningen är ej färdig för efterfrågad verksamhet.

5567905764, Vasaparken Förvaltning AB , Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt 

enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat.

5567905764, Vasaparken Förvaltning AB , Anbudet är ofullständigt på flera punkter. 

Anbudsgivaren äger ej fastigheten. Hyreskontrakt enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej 

inlämnat. Anbudsgivaren har inlämnat ansökan om tillstånd enligt Lag om hotell- och 

pensionatrörelse. För anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid anbudsgivningen 

ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12. Beviljat tillstånd har ej inkommit i 

tid.  Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5568391998, Vidblicken Fastigheter AB, Bevis enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej 

inlämnat.

5563633758, von Braun Holding, Bevis enligt  punkt 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat. 

Årsredovisning är inlämnad.  Efterfrågad  handling  under punkten 4.14 i 

förfrågningsunderlaget har ej inkommit.

5567820690, ZaltZocker Perrault AB, Bifogat samarbetsavtal enligt  punkt 3.4 i 

förfrågningsunderlaget är ej upprättat med anbudsgivaren. Inlämnad handling enligt  punkt 

3.6 i förfrågningsunderlaget är ofullständig. Lagfaren ägare kan ej utläsas av handlingen.

5567279400, Öbacka fastigheter AB, Anbudsgivaren har offererat flera områden. För  

offererat område Boden uppfylls ej kravet enligt punkt 4.9 i förfrågningsunderlaget att 

asylsökande ska med svenska allmänna kommunikationer kunna ta sig tur och retur mellan 

sitt  ABT-boende och Migrationsverkets kontor i offererade områden för möte angående sitt 

asylärende. Resan från dörr till dörr får ta upp till sex timmar en väg och ska kunna utföras 

under tiden 06.00-21.00. Anbudet diskvalificeras avseende området Boden . 

Vid okulärbesiktningen saknade anläggningen inredning i tvättstuga. Migrationsverkets krav 

ska vara uppfyllda vid besiktningen. Anbudet diskvalificeras i sin helhet.
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5562227362, Örnen Öland AB, Anbudet är ofullständigt på flera punkter. Anbudsgivaren har 

ej inkommit med begärd handling enligt punkt 3.5 i förfrågningsunderlaget. Efterfrågad  

handling  under punkten 4.14 i förfrågningsunderlaget har ej inkommit. Bevis enligt  

punkterna 3.4 och 3.6 i förfrågningsunderlaget ej inlämnat.

2.3. Utvärdering av anbud

Utvärderingskriteriet enligt förfrågningsunderlaget är lägsta pris. Anbudsgivarna rangordnas 

efter lägsta pris och för varje ort/område.

 

Rangordning och utvärderingspris framgår av bilaga.

2.4. Beslut

Efter genomförd utvärdering föreslås att tilldelning  kommer att ske till nedan angivna 

anbudsgivare med de begränsningar som framgår ovan under punkten 2.2: 

5566206842, A8 Älvbrinken AB

5568711070, Astreab AB

5564252962, Defakon Renting AB

5565187621, Flt el och bygg ab

5568217268, Gerrebacka Kurs och Event AB

5563735678, Glas o Byggfog AB

5568963937, Hagalunds Invest AB

5566970793, Hotellfastigheter i Eskilstuna AB

5563508265, Kapelludden AB

5564646981, Kiroan AB

9168395565, konsultkedjan kb / tjörnbropark

5568344823, Liagården AB

5565247508, Lilla Hotellet i Eskilstuna AB

5561852319, Lundegård Fritidsutveckling AB

5568218365, Mauzer och Åkerlund AB

5564510534, Morgan Lihv Förvaltning AB

5564520707, Möllstorps Camping AB

5566189873, Nordic Camping & Resort AB

5563363745, Nybro Vandrarhem

5561149773, Pionjären Fastighets AB

5563965499, Sellpower information sweden ab

5566952668, Stenkyrke AB

8533001387, Stenungsöns Ungdomsgård

5565687588, Vinterklasen AB
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