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Tilldelningsbeslut 

1 Uppdragsgivare 
Koncerninköp genomför denna upphandling på uppdrag av och Koncernstab med beställning 
och produktionsstyrning av hälso-och sjukvård och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget har omfattat upphandling av ersättningsetablering inom lag (1993:1652) om ersätt-
ning för fysioterapi, Sam Hallberg, vårdgivarkod 0406. 

3 Upphandlingsform 
Förenklat förfarande.  

4 Inkomna anbud 
 

 

 

 

 

 

5 Kvalificering 
Anbudsgivaren uppfyller samtliga kvalificeringskrav och går vidare till utvärdering. 

 

Nr Anbudsgivare Bud 
 

1 Louise Holm 172 500 SEK 
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6 Anbudsutvärdering  
Vid bedömning av vilken anbudsgivare som kommer att tilldelas samverkansavtal utgör priset 
för verksamheten objektivt tilldelningskriterium. Under förutsättning att samtliga obligato-
riska krav uppfylls kommer det anbud med högsta pris/bud att antas. 

 
Följande anbud gick vidare till utvärdering: 

 

 

 

 

 

Anbudsgivare nr 1, Louise Holm har lämnat det högsta priset. 
 

7 Avtalstecknande 
Avtalsspärr gäller t.o.m. 2022-11-10. 
 
Tilldelningsbeslutet utgör inte en civilrättsligt bindande accept. Upphandlingen avslutas ge-
nom att avtal tecknas med antagen leverantör. 

8 Avtalsperiod 
Avtalsperiod är tillsvidare enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi med avtalsstart 
enligt överenskommelse. Samverkansavtal ska dock tecknas senast inom sex (6) månader från 
datum för tilldelningsbeslut. 

9 Beräknat avtalsvärde 
1 025 910 SEK/år 

10 Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden för det område vinnande anbudsgivare avser etablera sig i före-
slås teckna samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi med 

Nr Anbudsgivare Bud 
 

1 Louise Holm 172 500 SEK 
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Louise Holm under förutsättning att säljaren och köparen uppvisar överlåtelseavtal för 
Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso-och sjukvård där köpeskillingen 
om 172 500 SEK framgår.  

När säljare och köpare är överens om formerna för överlåtelsen av den aktuella etableringen 
kontaktar köparen ansvarig handläggare för att boka tid att skriva samverkansavtal. Samver-
kansavtal ska tecknas inom sex (6) månader från datum för tilldelningsbeslut.  

11 Övrigt 
Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd genom Koncerninköp och Koncernstab beställning och 
produktionsstyrning av hälso- och sjukvård tackar för det intresse Ni har visat genom Ert an-
bud på rubricerad ersättningsetablering. 

 

 

 

Beslutas enligt ovan 

2022-10-31 

 

 

____________________________ 

Sara Nordenfelt 

Regionutvecklare  

Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso-och sjukvård  

Koncernkontoret 
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