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Information om tilldelningsbeslut – Samordnade upphandlingar av
Skyddat boende, upphandlingsområde A Kvinnor och män.
Upphandlingen avser ramavtal för kommuner i Södermanland
Vårdförbundet Sörmland, VFS, har uppdrag att via upphandling tillhandahålla ramavtal för vård
och behandling inom individ- och familjeomsorgen. Denna upphandling gäller ramavtal för
skyddade boenden för kvinnor och män. Nedan redovisas upphandlingen i sammandrag.
1. Upphandlingsförfarande
Upphandlingen är genomförd enligt lagen (2007:1091) t.o.m. SFS 2016:570 om offentlig
upphandling (LOU) och därmed tillämpning av reglerna som gäller för s k förenklat förfarande.
De personliga behoven enligt den individuella handlingsplanen är styrande för det slutliga valet av
skyddat boende och därmed avrop av skyddat boende bland ramavtalsparterna. Vid lika lämplighet
prioriteras skyddat boende från vårdgivare med högst rangordning enligt tilldelningsbeslutet.
Samtliga kommuner ingående i upphandlingen kommer ha rätt att avropa på samtliga ramavtal.
Avrop från ramavtal sker genom skriftlig s k placeringsavtal. Respektive kommun inträder därvid
som part avseende samtliga villkor i ramavtalet.
2. Upphandlingens omfattning
Upphandlingen omfattar behov för socialtjänsten i kommunerna Eskilstuna, Katrineholm,
Strängnäs, Vingåker samt Flen, vilka ingår i VFS, samt för kommunerna Nyköping, Oxelösund,
Gnesta och Trosa, vilka genom uppdrag till VFS anslutit sig till upphandlingen.
Upphandlingen annonserades i två anbudsområden, A kvinnor och män samt B kvinnor. Varje
upphandlingsområde utgör egen upphandling med separat anbudsprövning, tilldelningsbeslut och
avtalsskrivning. Samordningen av de båda anbudsområdena görs av praktiska skäl, då både
Kravspecifikation och Förfrågan är lika för båda upphandlingarna. Antalet avtalsparter kan utökas
för att tillfredsställa de olika behoven av platser. Vårdtagarnas sociala situation ställer krav på att
skyddade boenden kan erbjudas inom Södermanland eller dess närhet, av hänsyn till
närhetsprincipen. Avtal avses därför att tecknas så att merparten av antalet platser uppfyller detta
krav.
3. Anbudsförfrågan
Anbudsförfrågan är uppdelad i följande dokument, vilka tillsammans utgör det kompletta
underlaget för anbud;
Förfrågan, daterad 2017-06-29, med följande bilagor:
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1. Krav på verksamhetens bedrivande m m.
2. Kompletteringar och förtydliganden under anbudstiden
VFS informerade om den planerade upphandlingen genom annonsering i TendSigns databas 201707-03.
I annonsen anges att sista dag för inlämnade av anbud var 2017-09-15.
4. Leverantörskvalificering
I förfrågningsunderlaget anges att anbudsgivaren skall uppfylla vissa kvalificeringskrav för att
komma ifråga för avtal i denna upphandling. Kraven avser minska riskerna genom större säkerhet
att avtalsparten under hela avtalstiden kommer kunna tillhandahålla de tjänster som upphandlingen
omfattar. Följande företag lämnade anbud:
Upphandlingsområde A
Skyddat boende för kvinnor och män
AB Dunya Home – Lilja Care
Caremax Sverige AB
Familjehemsresursen I Sverige AB
Framnäsgruppen AB
Grundbulten AB
Individia Group AB
Jenisej AB
Nanolfsvillan AB
Nya Familjen I Sverige AB
Patia AB
Sapling AB
Skyddsvärnet
SSK Säkerhetsakademin AB
Startsteget AB
Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB

5. Anbudsprövning
Prövningen av anbuden har skett ett och ett mot i förfrågan uppställda krav.
I förfrågan angavs följande minimikrav (ofta kallade skall-krav) som skall vara uppfyllda
(referenser avser förfrågan):
1. Anbud avser genomförande av åtagande av den aktör som lämnar anbudet
2. Anbud avser konsulentstödda familjehem enligt vad som anges i avsnitt 1.1.
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3. Acceptans av de krav som anges i avsnitt 1.2. (Tjänstekvalitet)
4. Acceptans av de villkor som anges under avsnitt 1.3. (Ersättning)
5. Acceptans av de villor som anges under avsnitt 1.4. (Kommersiella villkor)
Vid prövning kunde konstateras att 13 anbud bekräftar att de uppfyller/accepterar dessa krav.
Prövning av anbud har därutöver skett utifrån de kriterium som anges i förfrågan.
(Betydelsen/Vikten för respektive kriterium anges inom parentes.);
1. Pris (70 %)
2. Tjänstekvalitet (30 %)
Prövningen redovisas i bilaga 1

6. Antagande av anbud
Upphandlingsområde A. Skyddat boende för kvinnor och män
Vårdgivare
Familjehemsresursen i Sverige AB
AB Dunya Home – Lilja Care
Framnäsgruppen AB
Grundbulten AB
Patia AB
Nya Familjen I Sverige AB
Caremax Sverige AB
Nanolfsvillan AB

Närhet Övriga landet
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Företagen är angivna i den rangordning som gäller vid avrop.
För anbuden med placering 1 och 2 i avropslistan, genomfördes muntlig anbudsgenomgång.
Resultatet bekräftades skriftligen av anbudsgivarna. Genomgången har inte föranlett någon ändrad
betygssättning.
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7. Arbetsgrupp
I anbudsutvärderingen har deltagit Martin Alm, VFS samt Tomas Axi på konsultbasis.
Representanter från samrådsgruppen har rådfrågats. (Samrådsgruppen består av minst en
representant per deltagande kommun).
Vingåker den 29 november 2017
I tjänsten

Martin Alm
Upphandlingsansvarig
Vårdförbundet Sörmland
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