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Underlag för upphandlingsbeslut gällande:

Fordon B, Köping 2OL9

Köpings kommun har genom denna upphandling upphandlat elva (LL) st nya personbilar, enligt
kategorisering av SKL Kommentus lnköpscentrals ramavtal "Fordon 2org".

Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
lnköpscentrals ramavtal "Fordon 208" , i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, sFS
2OL6:LI45.

Projektorganisation

En särskild projektorganisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och
kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen består av representanter från
Köpings kommun och Västra Mälardalens Kommunalförbund

Denna organisation har också haft t¡ll uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna
anbud.

Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång den 20i.8-06-03 hade ett (1) anbud inkommit

Kvalificering och utvärdering av avropssvar
Avropssvarsutvärderingen har genomförts i två på varandra följande steg, endast de
avropssvar vilka uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

steg 1: Formell granskning att inkomna avropssvar är kompletta samt att
förutsättn ingar för u ppdraget accepteras.

Steg 2: Utvärdering av kvarstående avropssvar. Beställaren kommer att
anta det avropssvar vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med
hänsyn tagit till nedanstående kriterier:

Pris (LCC-kostnad)

Garantier
90%
LO%

1. Prövning av avropssvar
I detta steg kontrolleras att avropssvar är komplett samt att förutsättningar för uppdraget
accepteras.

Avropssvaret var komplett, uppfyllde ställda krav och gick vidare till steg 2
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2. Utvärdering av avropssvar
I detta steg utvärderades de inkomna avropssvaren.

Avropssvaret vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet hade lämnats av avropssvarsgivare nr 1.

Slutresultat
Efter utvärdering av anbud visade det sig att det av avropssvarsgivare nr 1 inlämnade avropet
var det avrop vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet.

Detaljerat utvärderingsresultat återfinns i Bilaga 1.

Förslag till beslut
Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta:

att antaga avropssvarsgivare nr l som leverantör av elva (11)st nya personbilar

att Tekniska chefen får teckna avtal med antagen leverantör

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Christer Nordling
Teknisk chef

Bilaga 1, Utvärdering
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Bilaga 1, Utvärdering

Utvärdering av ekonomiskt mest fördelaktiga med grunden bästa förhållande mellan pris och
kvalitet

Avropsvar

Avropssvarsgivare

Offererat fordon (11 st.)
LCC-kostnadsa nalys 90 %

Garantier 10 %

Avdrag garanti

Fordonskategori B

Avropssvar L

SEAT Arona Style 1.0 TGI 90 hk

t45784kr
10

74578
Utvärderingsvärde 131 206 kr
Total pris t443262kr
Placering T
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Datum

2019-06-07
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Kultur- och folkhälsonämnden
Anneli Stray, Förvaltningssekreterare
0221-256 53
anneli.stray@koping.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag t¡ll Rally-SM 2019, Kolsva
motorsällskap
Kolsva motorsällskap ansöker om 100 000 kronor flor bidrag till Rally-SM 2019.

Kultur- och folkhälsofürvaltningen har behandlat ärendet och ställer sig positiv till
ansökan, men har inte medel für arrangemanget inom den egna budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar tisdag I maJ2019 att ställa sig positiv till
ansökan samt att vidarebefordra ärendet till ftir beslut.

v

Ordftirande

Kultur- och folkhälsonämnden

Förvaltningschef

Kultur- och folkhälsofü rvaltningen

Bilagor

Protokollsutdrag KFN 2019-05-21 $ 53

Tjåinsteskrivelse

Ansökan från Kolsva motorsällskap
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2



KÖPINGS KOMMUN

Kultur- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-05-21

KFN S 53
AUS44

Ansökan om bidrag t¡ll Rally-SM 2019, Kolsva MS
Arendenummer KFN 20191 133

Kolsva motorsällskap ansöker om 100 000 kronor ñr bidrag till Rally-SM 2019.

Kolsva MS har fatt ftirtroendet att ännu en gång arrangera en deltavling
i Rally-SM 2019. Tävlingen kommer troligen attvara det största publika
sportarrangemanget i Västmanland under 2019. Tävlingen planeras att
bli koncentrerad kring Köping, med en planerad bana på 350 km varav
1 16 km specialsträckor.

Kultur- och folkhälsoförvaltningen har behandlat ärendet och ställer sig positiv
till ansökan, men har inte medel für arrangemanget inom den egna budgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan från Kolsva MS
I ärendet har ett bamperspektiv beaktats

Arbetsutskottets förslag till beslut
Enligt forvaltningens ftîrslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och
folkhälsonämnden besluta att ställa sig positiv till ansökan, och att vidarebefordra
ärendet till kommunstyrelsen ftir beslut.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden

att ställa sig positiv till ansökan

samt att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen für beslut.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-04-09
Vår beteckning

KFN 20191r33

Kultu r- och folkhälsoförvaltningen
Suzana Macuh, Föreningskonsulent
0221-256 71, 073-699 60 1 1

suzana.macuh@koping.se

Ansökan om bidrag: Kolsva motorsällskap Rally-SM 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen ftireslår att kultur- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till
arrangemanget men har inte medel inom den egna budgeten.

Ärendet
Kolsva MS kommer att under augusti 2019 äterigen arrangera en deltävling i
Rally-SM med koncentration runt Köping och Kolsva. Tävlingen beräknas dra
20 000-30 000 besökare till vår kommun. Tävlingen är en endagarstävling med
start och mål på Stora torget, rallyts HQ @eadQuarter) kommer att fürläggas på

Hotell Scheele och i dagsläget letar füreningen efter lämplig plats att ftirlägga
serviceplatsen på. Kolsva MS har redan inlett ett samarbete med andra lokala
füreningar som kommer att hjälpa till vid anangemanget. Tävlingen kommer att
uppmärksammas i web-radio och TV web-sändning.

Vid genomforandet av SM-tävlingen ansöker Kolsva MS om 100 000 kr som ska

användas till:
, Framställande och tryckning av roadbook och kartor
- Kostnader für start- och målramp och kringarrangemang på Stora torget
- Att täcka kostnader från kommunens olika ftirvaltningar
- Reklam vid arrangemanget
- Rikstäckande web-radio

Kolsva MS kommer att behöva hjälp från flera ft)rvaltningar och med flera
praktiska därftir füreslås ett möte med berörda inom kommunen.

enhetschef

Kultur-, fritid- och folkhälsolorvaltningen

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats
Barnens bästa ska alltid komma i första hand. Kultur-, fritid- och folkhälsonämnden har beslutat att
ta hänsyn till ett barnperspektiv i samband med handläggningen av nämndens ärenden och att följa
barnkonventionens rekommendationer.
Har barn och ungdomars bästa beaktats i ärendet? Ja X Nej n

.E

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25050

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku lturfritidsnam nden@kopin g.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2



RALLY

KÖPINGS Kulvllvrur\
Kultur & FritidTSfVt Dnr

Kolsva 2019-04-01

Köpings Kommun
Kommunstyrelsen
73185 Köping

Ansökan om bidrag och annan hì¿ilo fÌir genomforandet av SM-tävling i Rally 16-17 auqusti 2019

Kolsva MS har frtt lortroendet att ännu en gång arrangera en deltavling i Rally-SM.
Tävlingen kommer troligen aftvala det största publika sportarrangemanget i Vtistmanland under 2019.

2019 års ttivling planeras att bli koncentrerad kring Köping, med en planerad bana på 350 km varav 116 km
specialsträckor.
Vi har ännu ingen huvudsponsor, men arbetar med ett antal sponsorer.
Tävlingens arbetsnamn ¿ir Kolsvarundan.
Tävlingens tänha upplägg är en endagarstävling. Under fredagen pågår rekognosering och besiktning.

Start och mål på Stora Torget och rally-HQ på Hotel Scheele.

Serviceplatsen är ett stort problem, då en del av cirkusplatsen är upptagen, en del av Volvos parkering fär vi
använd4 även andra alternativ arbetas med.

Samarbete med ett stort antal andra foreningar har påborjats, dä¡ andra idrotts och hembygdsforeningar kommer
att ta entré och parkeringsavgifter. Inkomsterna delas mellan oss och de övriga foreningarna.
Rallyradio kommer att såindas på webben.
TV webbsändning i efterhand ¿ir klar.

För att genomfora SM-tävlingen ansöker vi om ett bidrag på 100 000 kr att användas till:

1. Framst¿illande och tryckning av rallyts roadbook och kartor.
2. Kostnader flor Start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget
3. Att täcka kostnader fran kommunens olika forvaltningar
4. (eklq¡q¡ lo¡ 4ryCqCgqra4Ce.l qqm beI4k¡l4q dry 20 q00 Lill 30 000 þesQkqre till Köping,
5. Rikstäckande Webb radio

Vi kommer också att behova hjtilp med manga praktiska saker, som bokning av övernattningsplatser, avsttingning

av gator och parkeringsytor, tillgång till el på Stora Torget, info-foldrar och turistkartor.

Vi behöver under fredag, lördag tillgång till Stora Torget, del av Cirkusplatsen, parkeringen vid konstgräsplanen,

samt Parc fermé (sluten parkering) mellan ishallen ooh bandybanan.

Ett möte med berörda inom kommunen kommer att ske.

Tävlingsledare är Lars Wickman
Bitr. Tävlingsledare Erik Wallqvist

Med vitnlig halsning
KOLSVA

Wahlqvist
Bitr. ttivlingsledare
070-512 70 6l
erik. wahlovistø.telia. com

lasse. wickman@koping. net
eri k. wahis vi s t(ò,telia. com

070-399 02 54
0'10-51270 61
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