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Tilldelningsbeslut/upphandlingsrapport 

 
Upphandling med dnr SN-2015-114 gällande Tvätt- och textiltjänster till 
Östhammars kommun  
 

Upphandlingsform och annonsering 
Upphandlingen hade formen öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling 

(2007:1091) LOU. Den annonserades i publik databas den 8 juni 2015 via 

upphandlingsverktyget Kommers 

 
Omfattning 
Östhammars kommun har begärt in anbud på Tvätt och textiltjänster till 

Socialförvaltningen i kommunen. Tjänsterna indelas i följande två områden: 

 

Del A. Hyra och tvätt av brukarkläder och bäddtextilier 

Del B. Hyra och tvätt av personalkläder 

 

Avtalstid 

Upphandlingen syftade till ett leveransavtal i två år att gälla fr o m 2016-01-01 t o m 

2017-12-31 med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare totalt två år.  

 

Inkomna anbud 
Vid anbudstidens utgång den 3 augusti 2015 hade anbud inkommit från följande 

leverantörer med angivet organisationsnummer:  

 

- Berendsen Textil Service AB    556022-4171    

- Textilia Tvätt & Textilservice AB   556538-5043 

 

Anbuden öppnades och förtecknades 4 augusti av Margaretha Borgström och Mojgan 

Alimadad.   

Efter anbudstidens utgång den 3 augusti inkom den 24 augusti från Kemiska Tvätten i 

Eskilstuna AB  anbud vilket förkastades och inte gick vidare till prövning och 

utvärdering. 

 

Prövning, krav på leverantören 
Kvarvarande anbudsgivare har prövats mot de kvalificeringskrav som ställdes i 

förfrågningsunderlaget. Samtliga anbudsgivare uppfyllde ställda krav.    

 

Prövning, krav på varor och tjänster 
Kvarvarande anbudsgivare har prövats avseende redovisade obligatoriska krav på anbud 

och efterfrågade varor och tjänster. Båda anbudsgivarna uppfyllde ställda krav.  
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Anbudsutvärdering 
Del A: 

Poängsättning enligt: Lägst pris ges 10 poäng och därefter  i inbördes ordning nedåt i 

skalan med 2-poängsintervall. Anbud med näst lägst pris ges 8 poäng osv. 

Bedömning görs utifrån det sammanlagda priset för efterfrågad årsvolym gällande 

brukarkläder och sänglinne. 

 

Del B: 

Poängsättning enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn taget till 

följande viktade utvärderingskriterier: 

 

1. Kvalitet 50 %  

Funktion bedöms genom provning och betygsättning enligt bedömningsformulär.  

 

2. Pris 50 %  

Pris för personalkläder enligt förfrågningsunderlagets sortimentsspecifikation utifrån 

efterfrågade volymer och veckopris. 

 

Utvärderingsmetod för del B, personalkläder är följande: Lägst pris normeras till 100, 

överstigande pris normeras nedåt. Högst poäng på kvalitet normeras till 100 och 

understigande poäng normeras nedåt. Pris och kvalitet summeras och högst poäng 

vinner. 

 

Poäng för del A och del B kommer därefter att summeras varvid anbudsgivare med 

högst poäng vinner upphandlingen. Maximalt kan tilldelas 110 poäng. 

 

För uträkning av priserna i del A och B. 
 

Del A 
Leverantör Berendsen Textil  

Service AB 

Textilia Tvätt 

& Textilservice AB 

Pris 503 950 216 646 

Poäng del A 8 10 

 

Del B  

Kriterier  Vikt 
Leverantör 

Berendsen Textil  

Service AB  

Textilia Tvätt 

& Textilservice AB 

Pris 
 

Pris 35 160 34 586 

 
 50 % Poäng för pris 49,15  50,00 

Kvalitet  Kvalitet (provning) 4,24 3,27 

  50 % Poäng för kvalitet 50,00 38,5 

Poäng del B 99,15 88,5 
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Utvärdering totalt 
Leverantör Berendsen Textil  

Service AB 

 Textilia Tvätt 

& Textilservice AB 

Poäng del A 8 10 

Poäng del B 99,15 88,50 

Totalt poäng 107,15 98,50 

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Berendsen Textil Service AB har erhållit högst poäng i utvärdering gällande 

upphandling med benämning Tvätt och textiltjänster i Östhammars kommun och 

förordas därför som leverantör till detta avtal gällande perioden 2016-01-01 tom 

2017-12-31 med möjlighet till förlängning i två år. 

 
 

Östhammar 2015-09-23 
 

 

 

___________________________________ 

Kerstin Björck-Jansson 

Socialnämndens ordförande  

 

 
 
 

 

 

  

 


