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Stefan Tengbom, 508 18 162

Farsta stadsdelsnämnd

Gemensam upphandling av entreprenör för genomförande av
parkinvesteringar
Förslag till beslut
1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar delta i gemensam upphandling av ramavtal
avseende entreprenör för genomförande av parkinvesteringar
2. Farsta stadsdelsnämnd beslutar uppdra åt stadsdelsdirektören vid Enskede-Årsta
stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att
teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som
rör avtalet under avtalsperioden.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör
Lillemor Larsson
Kansli- och personalchef
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom förvaltningens kansli. Ärendet har
behandlats på förvaltningsgrupp 2006-03-21
Bakgrund och förvaltningens förslag
Från och med 2006 har investeringsmedel avseende parkmiljö fördelats till
stadsdelsnämnderna. En stor del av stadsdelsförvaltningarnas parkinvesteringar beslutas
av kommunfullmäktige och projektleds och genomförs via stadens markkontor. Övriga
investeringsmedel fördelas direkt till stadsdelarna och avser mindre projekt, ofta
utspridda geografiskt och av mindre karaktär.
Stadsdelarna i söderort planerar för att gemensamt upphandla ramavtal för genomförande
av investeringsarbeten.
För genomförande av stadsdelarnas parkinvesteringar planerar stadsdelsförvaltningarna i
Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör och
Älvsjö en gemensam upphandling av ramavtal för anläggningsarbeten. Behovet av
tjänsten kommer att variera mellan förvaltningarna och över tid, men avtalets beräknade
årliga värde för samtliga ingående nämnder uppskattas till c:a 5 mnkr. Upphandlingen
genomförs som en förenklad upphandling enl. kap. 6 Lagen om offentlig upphandling
och avses att administreras av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning.
Avtalsstarten är beräknad till juni 2006 och avtalstiden är ett år med möjlighet till
förlängning i ett år och sedan i ytterligare ett år.
För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de
ingående nämnderna delegeras till stadsdelsdirektören vid Enskede-Årsta
stadsdelsförvaltning.
Förslag till beslut om deltagande i upphandlingen samt beslut om att uppdra till
stadsdelsdirektören vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning att fatta nödvändiga
beslut och teckna avtal med utsedda leverantörer kommer att föreläggas samtliga de
ingående stadsdelsnämnderna snarast möjligt (mars 2006).
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En upphandling av projekt- och byggledningstjänster kommer att genomföras
parallellt med upphandlingen av entreprenör för genomförande av
investeringsprojekt. Den upphandlingen planeras att administreras av Farsta
stadsdelsförvaltning.

