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Årsavtal för målning av belysnings- och
trafiksignalstolpar. Upphandling
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner genomförande av upphandling
årsavtal för målning av belysnings- och trafiksignalstolpar.
2. Trafiknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.
3. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
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Sammanfattning
Trafikkontorets avtal avseende målning av belysningsstolpar löper
ut 2017-03-31. Med anledning av detta behöver trafikkontoret
genomföra en ny upphandling för verksamhetsområdet. Kommande
upphandling utökas så att även trafiksignalstolpar kommer att kunna
målas. Avtal avses att tecknas med en entreprenör för två (2) år med
början 2017-04-01 med möjlighet till förlängning två gånger á ett år
i taget, maximal entreprenadtid kan därmed bli fyra (4) år.
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Bakgrund
Trafikkontoret ansvarar för cirka 150 000 ljuspunkter och cirka
100 000 stolpar på gatu- och parkmark. Utöver det har
trafikkontoret även cirka 5 500 trafiksignalstolpar.
För att uppnå en driftsäker och ekonomisk belysningsanläggning
över tid målas stolparna med jämna mellanrum för att bättre motstå
korrosion och därmed förlänga livstiden och cyklerna för byte av
stolparna. Belysning- och trafiksignalstolpar är även en markant del
av det offentliga rummets möblering och behöver hållas prydliga
och i möjligast mån fria från klotter. Förutom rena målningsarbeten
omfattar entreprenaden till viss del klottersanering och
klotterskyddande åtgärder på stolparna.
Denna verksamhet har kostnader som under 2016 uppgått till cirka
4 miljoner kronor.
Trafikkontorets avtal avseende målning av belysningsstolpar löper
ut 2017-03-31 och med anledning av detta behöver kontoret
genomföra en ny upphandling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Upphandling
Upphandlingen kommer att utföras enligt lagen om offentlig
upphandling. Entreprenadformen kommer att vara en
utförandeentreprenad.
Anbud med det lägsta priset kommer att antas efter kontroll att de
uppfyller alla uppsatta kravställningar.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till cirka 16 miljoner
kronor under hela upphandlingsperioden inklusive möjliga
förlängningar.
Miljö
Upphandlingen kommer att kravställas enligt trafikkontorets
miljökrav för arbetsmaskiner, fordon och produkter.
Avfall efter bland annat blästring av stolpar före målning
omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter.
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Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att nämnden godkänner genomförande av
upphandling årsavtal för målning av belysnings- och
trafiksignalstolpar till ett sammanlagt värde om 16 miljoner kronor
och ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och
teckna avtal med utsedd entreprenör.
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