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Upphandling av årsavtal för beläggningsarbeten, region ytterstad.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra
upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings
och anskaffningsbeslut.
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tf
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SAMMANFATTNING

Gatu- och fastighetskontoret region ytterstad önskar upphandla en entreprenör för att utföra asfaltbeläggningsarbeten på stadens gator inom region
ytterstad. Kontraktets värde har inför upphandlingen beräknats till 12
mnkr/år.
Gatu- och fastighetskontoret hemställer att Gatu- och fastighetsnämnden ger
kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaden samt ge
förvaltningchefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
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UTLÅTANDE
Bakgrund
Gatu- och fastighetskontoret har av gatu- och fastighetsnämnden i uppdrag
att inom drift- och underhållsbudgeten genomföra underhållsåtgärder på
stadens gator och vägar. Gatu- och fastighetskontoret region ytterstads nu
löpande avtal gällande årsentreprenader för asfaltbeläggningsarbeten löper
ut 2006-03-31. Av denna anledning behöver Gatu- och fastighetskontoret
genomföra en ny upphandling för utförande av asfaltbeläggningsarbeten på
stadens gator inom ytterstaden.

Utförandetid
Kontraktet föreslås tecknas för en tid av två år med början 1 april 2006 med
möjlighet för beställaren att med ensam rätt förlänga kontraktet två gånger
med två år vardera.

Upphandling
Gatu- och fastighetskontoret planerar att genomföra upphandlingen som en
öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.
Kontraktet som kommer att tecknas kommer att ha formen av ett årsavtal
med en à-prislista. Detta är en gängse metod för upphandling av mindre
asfaltbeläggningsarbeten. Anbudsgivarna lämnar pris genom att ange ett àpris för varje enskilt delarbete som sedan multipliceras med en angiven
mängd. De då erhållna summorna adderas sedan för alla delarbeten och
anbudssumman erhålls.
Den då erhållna anbudssumman är endast till för anbudsvärdering. Kontraktets verkliga beställningssumma beror på de volymer som kommer att
avropas under kontraktstiden. Kontraktets värde har inför upphandlingen
beräknats till ca 12 mnkr/år.

Miljö
Inom den entreprenad som nu upphandlas kommer endast asfaltbeläggningsarbeten på befintliga gator att utföras. Denna typ av arbeten på redan
befintliga anläggningar innebär därför ingen negativ inverkan eftersom den
befintliga miljön inte påverkas negativt.
I denna upphandling kommer att ställas obligatoriska krav på att endast
miljöanpassade arbetsmaskiner och fordon får användas. Miljökrav kommer
också att ställas på drivmedel och oljor.
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I upphandlingen kommer vidare kontoret att ta in priser på utförandet av
beläggningar med inblandning av återvunnet asfaltgranulat1?.
Asfaltgranulatet kommer från de fräsarbeten på stadens gator som ofta
måste utföras för att ett nytt asfaltlager skall kunna påföras. Användandet av
asfaltbeläggningar innehållande återvunnet asfaltgranulat minskar
miljöbelastningen på flera sätt.
?

Behovet av nytt bitumen 2) som är en ändlig resurs minskar.

?

Behovet av nytt stenmaterial minskar.

?

Behovet att transportera nytt stenmaterial långa sträckor minskar.

?

Behovet av deponier och mellanlager för asfaltgranulat minskar.

?

Behovet av transporter till deponier och mellanlager minskar.

Förslag till beslut
Gatu- och fastighetskontoret hemställer att Gatu- och fastighetsnämnden ger
kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaden och ge
förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

SLUT

1?
2)

Krossad gammal asfalt
Asfalt består i huvudsak av ca 95 % stenmaterial (krossat berg) samt ca 5 % bitumen.
Bitumen som fungerar som bindemedel i asfalt framställs av tunga oljeprodukter.
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