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Upphandling/ÅVC & farligt avfall
Anders Jansson

Dnr: 14AV161

Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB

Upphandlingar av driftentreprenör för Bromma återvinningscentral och Östberga
återvinningscentral
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att

avtal får slutas enligt följande:
-

Driftsentreprenad Bromma återvinningscentral med Svensk
Freonåtervinning Miljöservice AB till beräknad årskostnad motsvarande 9,9
mkr.

-

Driftsentreprenad Östberga återvinningscentral med Sita Sverige AB till
beräknad årskostnad motsvarande 9,1 mkr.

Avtalstiden är 2015-02-01 tom 2019-01-31. Beställaren kan förlänga avtalet 2 ggr med ett
år i taget med oförändrade villkor, längst t.o.m. 2021-01-31.
Kostnaderna enligt ovan beräknas kunna uppgå totalt till kontraktsvärden motsvarande 65
mkr för Bromma ÅVC och 61 mkr för Östberga ÅVC.

Gösta Lindh
Verkställande direktör
Jan Ekvall
vVD/Avdelningschef
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ÄRENDET
Inledning
Upphandlingarna avser drift och transport av Östberga och Bromma återvinningscentraler(ÅVC).
Återvinningscentralerna är en mottagningspunkt för hushållens grovavfall inom Stockholms stad.
Entreprenaderna omfattar att bemanna, ta emot och informera kunder, ta emot avfall, hålla i skötsel
och underhåll av anläggningen, rapportering samt beställning och samordning av borttransporter av
inlämnat material till behandlingsanläggningar anvisade av Beställaren. I uppdaget ingår även att
hålla med viss utrustning för att hantera avfallet.

Bakgrund
Trafik- och Renhållningsnämnden fattade 2014-05-21 genomförandebeslut om
upphandling. (Dnr. T2014-00945).
Nämnden gav Trafikkontoret i uppdrag att genomföra upphandling och att fatta
tilldelningsbeslut av driftsentreprenör för Bromma återvinningscentral och Östberga
återvinningscentraler.
Avtalspart är Stockholm Vatten Avfall AB efter att Trafikkontorets avfallsavdelning
genom verksamhetsövergång 2014-07-01 övergått till Stockholm Vatten koncernen.
Tillvägagångssätt
Upphandlingarna är genomförda enligt LOU som ett öppet förfarande. Upphandlingarna
har annonserats i annonsdatabasen TendSign. 2014-07-27.
Sista anbudsdag var 2014-09-08 och anbudsöppning hölls 2014-09-10. Tre(3) olika anbud
har inkommit enligt anbudsöppningsprotokollen i båda upphandlingarna.
Prövning av anbud
Anbudsprövningarna består av kvalificering samt utvärdering av pris och övriga faktorer
enligt förfrågningsunderlaget. Samtliga inkomna anbud uppnådde kvalificeringskraven.
Anbuden har sedan prövats enligt de utvärdringskriterier som angavs i
förfrågningsunderlaget. Anbuden har prövats utifrån lämnade anbudspriser,
uppdragsbeskrivningar, tagna referenser avseende ledning och operativt ansvariga för
uppdraget samt miljökriteriet avseende förnyelsebart bränsle.
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för Bromma ÅVC har lämnats av
anbudsgivaren Svensk Freonåtervinning Miljöservice AB, org.nr. 556072-5946 som har
tilldelats uppdraget för Bromma återvinningscentral.
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för Östberga ÅVC har lämnats av
anbudsgivaren SITA Sverige AB, org.nr. 556108-8393 som har tilldelats uppdraget för
Östberga återvinningscentral.
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Beslut
Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB föreslås besluta i enlighet med vad som ovan
redovisats.
SLUT
Bilagor:
1. Beslut om upphandling Trafik- och renhållningsnämnden 2014-05-21
2. Tilldelningsbeslut drift och transport Bromma Återvinningscentral
3. Upphandlingsrapport drift och transport Bromma återvinningscentral
4. Tilldelningsbeslut drift och transport Östberga Återvinningscentral
5. Upphandlingsrapport drift och transport Östberga återvinningscentral

