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Dnr: 1.1/2914/2019

PLAN FÖR UPPHANDLING 2020
Anvisningar
Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 2 miljoner ska
redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med
kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma eller centrala upphandlingar tar upphandlingsansvarig nämnd
upp upphandlingen på sammanställningen. Kontaktuppgifter anges för upphandlings- och inköpsansvarig samt för upphandlings- och inköpssamordnare. Vid frågor, kontakta Robert Nilsson,
upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:robert.nilsson@stockholm.se Tel: 08-508 29461
Kontaktuppgift förvaltningen, mailadress och telefonnummer

Upphandlings- och inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Upphandlings- och inköpssamordnare, namn, mailadress och telefonnummer

Planerade upphandlingar
Beskrivning

Planerat startdatum för
upphandling

Transport media

Transport och rangering av media

Pågående

Bemanning

Genom bemanningsföretag
säkerställa SSB:s behov av
korttidsvikarier. Nuvarande avtal
löper ut 2021-02-15

Hösten 2020

2021-02-10 - 2023-02-10 med förlängningsoption 1 + 1 ca 9 mnkr, med nyttjad
år
förlängsningsoption ca 18
mkr

Entreprenad

Utskriftsttjänster

Lösning för hantering av kopiering,
utskrifter och betalning för
besökarna

Hösten 2020

2021-02-01-2025-01-31

4,5 mnkr

Koncession

E-medier

Medieförsörjning av både e-böcker
och e-ljudböcker.

Hösten 2020

2020-11-01 - 2024-10-31

40 mnkr

Vara/Tjänst

Digital skyltning

Program för hantering och
samordning av information via
bibliotekets skärmar

Våren 2020

2020-06-01 - 2024-05-31

0,8 mnkr

Vara/Tjänst

Konsutltjänster

IT konsulter i form av projektledare,
systemutvecklare, etc som deltar i
arbetet med nya biblioteket.se

Våren 2020

2020-2021

1 mkr

Tjänst

Teknik

Ljud och scen för SKF

Pågående

2020-08-11-2020-08-17

1,9 mnkr

Tjänst

Teknik

Ljud och scen för SKF

Hösten 2020

2021-08-01-2021-08-20

1,9 mnkr alt. upp till nytt
tröskelvärde.

Tjänst

Verksamhetsstödsystem

System för elevadministration,
2020-01-01
anmälning, betalning av kurser, elevlärarplattform etc.
Stämma akutstiska pianon på
2020-01-01
kulturskolan
Inredning av nya lokaler,
2020-01-01
förberedande arbete pågår

2020-08-01 - 2024-09-01

?

Entreprenad

2020-04-01 - 2024-03-31

1,8 mnkr

Entreprenad

2020-01-01-2020-08-01

4,5 mnkr (andel av)

Entreprenad

Pianostämning
Lokalinredning Medborgarhuset

Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl
förlängningsoptioner

Kontraktstyp
Uppskattat kontraktsvärde (vara/tjänst/
entreprenad)

Avtalsområde

mars 2020- mars 2022 med förlängningsoption 1+1 år

ca 4,5 mnkr, med nyttjad Entreprenad
förlängningsoption ca 9 mkr

