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Upphandling av transporttjänster
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar godkänna att
förvaltningen genomför en upphandling av transporttjänster samt uppdrar åt
kulturdirektören att:
-

besluta om förfrågningsunderlag
genomföra upphandlingen
fatta tilldelningsbeslut
teckna avtal med vald anbudsgivare

Sammanfattning
Stockholms stadsbiblioteks transporttjänster upphandlades senast år 2010 och
omfattade då maximalt 3 år. Nuvarande avtal går ut 2013-09-30 och kan ej
förlängas. De stadsgemensamma avtal som finns omfattar inte det specifika
transportbehov som biblioteket har, varför en separat upphandling måste
genomföras.
Mot denna bakgrund föreslår Kulturförvaltningen att en upphandling genomförs.
Då det beräknade värdet av upphandlingen beräknas överstiga det lagstadgade
tröskelvärdet 1,9 mnkr föreslås upphandlingen genomföras som en öppen
upphandling enligt 5 kap i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsbibliotekets ledningsgrupp samt inom den
administrativa enheten.

Bakgrund
Stockholms stadsbibliotek har idag en etablerat transportrutin för att kunna hämta
och lämna media till biblioteken inom det nätverk av bibliotek som finns.
I tjänsten ingår, förutom den fysiska transporten av medierna, en rangeringstjänst.
Rangeringen innebär uppackning av hämtade lådor, omfördelning av böcker i
lådor samt mellanlagring i avvaktan på leverans.
Det totala transportbehovet uppgår i dagsläget till ca 600-650 lådor per vecka.
Upphandlingen föreslås omfatta 2 år med möjlighet till 4 års förlängning, dvs
maximal avtalstid 6 år.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra upphandling av transportjänster. Då det beräknade värdet av
upphandlingen beräknas överstiga det lagstadgade tröskelvärdet 1,9 mnkr föreslås
upphandlingen genomföras som en öppen upphandling enligt 5 kap i Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen föreslår vidare att kulturnämnden
delegerar godkännande av förfrågningsunderlag och beslut om tilldelning av
kontrakt till kulturdirektören.

