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Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB

Upphandling transport av storbehållare inom Stockholms stad
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att

upphandling får påbörjas inom följande entreprenad:
-

Storbehållare

samt att bemyndiga VD att teckna tilldelningsbeslut och avtal med valda entreprenörer
efter genomförd upphandling.

Gösta Lindh
Verkställande direktör
Jan Ekvall
Vice Verkställande direktör

Sammanfattning
Upphandlingen med entreprenadstart 1 januari 2016 omfattar transport av storbehållare.
Förfrågningsunderlaget utformas så att entreprenaden ger god kvalitet, samordnad
avtalstid, hög trafiksäkerhet samt låg miljöpåverkan.
Avtalsvärde ca 15 mnkr.

1 (2)

2 (2)

Bakgrund
Enligt Miljöbalken har staden ett ansvar att hämta och transportera hushållsavfall från
hushåll och verksamheter.
Idag finns det 2 upphandlade entreprenörer som ansvarar för tranporterna i de 4 områden
som entreprenaden omfattar. Transporterna sker till en av beställaren anvisad anläggning.
Ärendet
För en synkronisering ska kunna ske med övriga avtal föreslås avtalstiden vara mellan
2016-01-01 till 2017-03-31 med en möjlig förlängning med tre månader vid ett tillfälle.
Upphandlingarna genomförs enligt Lag (SFS 2007:1091) öppet förfarande (LOU).
Annonsering av upphandlingarna kommer att ske i annonsdatabasen TendSign.
Förfrågningsunderlagen utformas så att entreprenaderna ger
-

god kvalitet

-

samordnad avtalstid

-

hög trafiksäkerhet

-

låg miljöpåverkan

-

samordningsvinster

Förfrågningsunderlagen kommer att utformas så att möjlighet till god framkomlighet gäller
för både entreprenörer och andra trafikanter samt att låga utsläppsnivåer av föroreningar
uppnås. Grundkrav blir de gemensamma miljökrav som tagits fram i samarbete mellan
Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Trafikverket.
Definitionen av förnyelsebart bränsle har tagits fram tillsammans med miljöförvaltningen.
Krav på utbildning i sparsam körning kommer att ställas på entreprenörernas personal
Entreprenörsersättningen enligt ovan beräknas uppgå till ett totalt värden motvarande cirka
15 mnkr under avtalsperioden. En marginell kostnadsökning spås som följd av kommande
upphandling.

Bolagets analys och bedömning
Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB föreslås besluta i enlighet med vad som ovan
redovisats.

