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Anmälningsärenden avseende upphandlingar under
perioden
Nya byggmoduler för byggetablering,
Utvecklingsprojekt Värtan, Stockholm
Upphandlingen omfattar:
Leverans och montage av nya byggmoduler för byggetablering i 2 plan. Leverans skall ske
i 2 etapper.
Totalkostnad:
Totalt 5 883 000 sek exklusive mervärdeskatt
Budget:
Denna upphandling inryms i antagen budget för utvecklingsprojekt Värtan.
Leverantör:
Flexator AB
Beställare:
Dan Palmgren, projektledare för pir & kaj samt förberedande arbeten.
I enlighet med attestordningen godkänd av:
Verkställande Direktören
Upphandlare:
Per Gorthon

Områdesbevakning, säkerhetskontroll mm 2012-2015
Upphandlingen omfattar:









tillträdes- och områdesbevakning vid kryssningsfartyg,
visitationer vid sk. turn-arounds,
genomföra genomsökning och visitation av gods och passagerare,
rondering i Stockholm,
stationär bevakning i Frihamnsterminalen,
områdesbevakning i Nynäshamn Hamn,
områdesbevakning i Kapellskär,
nivåhöjning för sjöfartsskyddet,
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organisera en nivåhöjning av genomsökning och visitation av gods och passagerare.
fordon samt släp
larmmottagning
sprängämnessökning hund

Avtalsperioden är 1 april 2012 till och med den 31 december 2015 med option för
ytterligare ett till två år.
Totalkostnad:
Kostnaden är 9 676 559 sek/år.
Budget:
Det finns ingen generell budget för avropsbeställningar på låssmedsarbeten.
Leverantör:
Securitas AB, Stockholm.
Beställare:
Lars Sundberg, Säkerhetschef
I enlighet med attestordningen godkänd av:
Verkställande Direktören
Upphandlare:
Per Gorthon

Förlängning av kaj 3, Frihamnen, Stockholm
Upphandlingen omfattar:
Frihamnen i Stockholm saknar tillräcklig kapacitet för att ta emot det ökande antal större
kryssningsfartyg som anlöper och vill anlöpa Frihamnen. Idag är det inte möjligt att ta
emot två stora kryssningsfartyg samtidigt med bibehållen flexibilitet i ankomst- och
avgångstider. Den här entreprenaden har till uppgift att öka antalet kajmeter vilket även
kommer att möjliggöra att ta emot fartyg med större djupgång och därmed kraftigt
förbättra Frihamnens tillgänglighet. Stockholm befäster därmed sin position som
sjöfartsstad och ledande hamn i Östersjöregionen.
Totalkostnad:
Den totala kontraktsumman är på 31 500 000 sek exklusive mervärdesskatt.
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Budget:
Denna entreprenad ingår i ett beslutat projektdirektiv som reviderats från 35 000 000 till
42 000 000 sek.
Leverantör:
Sh bygg, sten och anläggning AB, Stockholm
Beställare:
Nader Bahksi
I enlighet med attestordningen godkänd av:
Verkställande direktören
Upphandlare:
Håkan Svensson

Ramavtal avseende Låssmedsarbeten inom Stockholms Hamnar
Upphandlingen omfattar:
Fullständig låsservice och låssmedsarbeten av beställarens samtliga fastigheters låssystem.
Ramavtalet ska gälla från och med ramavtalets tecknande november, 2011 till och med 31
oktober, 2013
Totalkostnad:
Kostnaden uppgår till ca 180 000 kronor per år, exklusive mervärdesskatt.
Budget:
Det finns ingen generell budget för avropsbeställningar på låssmedsarbeten.
Leverantör:
Sensum Lås och Larm AB, Uppsala
Beställare:
Flera personer från fastighetsdriften och teknik enheten
I enlighet med attestordningen godkänd av:
Tekniska chefen
Upphandlare:
Per-Ove Persson
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