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Anmälan om genomfört avrop genom förnyad
konkurrensutsättning av IT-konsulter för
utveckling av digitala tjänster på Stockholm
stadsbibliotek
Kulturförvaltningen har efter kulturnämndens beslut den 16
november 2021 genomfört ett avrop från stadens ramavtal
Konsulttjänster inom digitalisering, IT och informationssäkerhet.
Enligt nämndens uppdrag har kulturdirektören beslutat om att:
 godkänna förfrågningsunderlaget,
 genomföra upphandlingen,
 fatta tilldelningsbeslut,
 teckna avtal med vald anbudsgivare.
Avropet avsåg resurser i form av IT-konsulter motsvarande två
heltidsarbetande systemutvecklare.
Avropsavtalet gäller i 6 månader med möjlighet för
kulturförvaltningen att förlänga avtalet i 18 månader, fördelat på en
eller fler förlängningar.
Upphandlingsförfarande
Avropet har genomförts genom förnyad konkurrensutsättning enligt
lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och enligt
anvisningarna i huvudavtalet Konsulttjänster inom digitalisering IT
och informationssäkerhet, Dnr: 3.3.2-640/2017, avtalsområde 2Projekt och livscykelhantering.
Offentliggörande
Upphandlingen annonserades i upphandlingsverktyget Kommers
samt i den europeiska annonsdatabasen Tenders Electronic Daily
(TED) den 17 november 2021.
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Avropsförfrågan
Ramavtalsleverantörerna bjöds in via en riktad inbjudan att lämna
avropssvar elektroniskt via upphandlingsverktyget Kommers, från
och med dagen då annonsen offentliggjordes. Samtliga krav och
villkor avseende avropet och tjänstens utförande har skriftligen
redovisats i avropsförfrågan.
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Anbudstiden
I avropsförfrågan har ramavtalsleverantörerna uppmanats att
skriftligen via Kommers, kontakta Stockholms stadsbibliotek vid
oklarheter eller frågor rörande avropsförfrågan. Under anbudstiden
har det kommit in flera frågor och förtydliganden har lämnats.
Inkomna anbud
Sista dag att lämna avropssvar var den 26 november 2021
Vid anbudstidens utgång hade det kommit in ett avropssvar enligt
nedan via Kommers.
1. Consid AB
Org nr: 556599-4307
Vinnande anbud
Stockholms stadsbibliotek beslutade, att ingå avropsavtal med
nedanstående ramavtalsleverantör.
 Consid AB
Org nr: 556599-4307
Motivering: Det kom in endast ett avropssvar. Alla ställda krav i
upphandlingen uppfylldes och avropsvaret antogs. Kontrakt skrevs
tio dagar efter att tilldelningsbeslut skickats ut enligt reglerna om
avtalsspärr.
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