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Anmälan av genomförd upphandling av
bemanningstjänster vid Stockholms
stadsbibliotek
Kulturförvaltningen har efter kulturnämndens beslut den 15
november 2016 genomfört en upphandling av bemanningstjänster
för bibliotekarier vid korttidsfrånvaro. Enligt delegation har
kulturdirektören tagit beslut om:
-

förfrågningsunderlag
att genomföra upphandlingen
att fatta tilldelningsbeslut
att teckna avtal med vald anbudsgivare

Upphandlingen avsåg ramavtal för bemanningstjänster inom
kompetensområdet bibliotekspersonal för Stockholms
stadsbibliotek.
Ramavtalstiden är två år. Därefter har Stockholms stadsbibliotek
möjlighet att förlänga ramavtalet, på i övrigt oförändrade villkor,
vid två tillfällen med maximalt tolv månader per gång.

Upphandlingsförfarande
Upphandlingen har genomförts med tillämpning av reglerna för
öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU).

Offentliggörande
Upphandlingen offentliggjordes genom en annons som
publicerades via TendSign i Visma Commerce AB:s
annonsdatabas den 23 november 2016.

Förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget har tillhandahållits elektroniskt via
upphandlingsverktyget TendSign, från och med dagen då
annonsen offentliggjordes. I annonsen om upphandling återfanns
en länk till förfrågningsunderlaget. Samtliga krav och villkor
avseende anbudet och tjänstens utförande har skriftligen
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redovisats i förfrågningsunderlaget som har utgjort underlag för
anbudslämnande.

Anbudstiden
Anbudsgivare uppmanades i förfrågningsunderlaget att
skriftligen i god tid kontakta Stockholms stadsbibliotek om
någonting i förfrågningsunderlaget uppfattades som oklart. Under
anbudstiden har ingen information av förtydligande karaktär
lämnats.

Inkomna anbud
Sista dag för att lämna anbud var den 17 januari 2017. Fyra anbud
inkom inom angiven tidsfrist. Anbuden öppnades den 18 januari 2017
och förtecknades i ett öppningsprotokoll. Följande anbud kom in (i
bokstavsordning).
1. Bemannia AB (publ.), org. nr. 556626-8347
2. Miljonbemanning AB, org. nr. 556959-9318
3. StudentConsulting Sweden AB (publ.), org nr. 5566747449
4. Uniflex Sverige AB, org. nr. 556637-0341

Vinnande anbud
Stockholms stadsbibliotek beslutade, med hänsyn till
utvärderingsförfarandet, att ingå ramavtal med nedanstående
anbudsgivare.


Bemannia AB (publ.), org. nr. 556626-8347

Motivering: Anbudet uppfyller ställda krav i upphandlingen och
hade det lägsta priset.
Ramavtal kom att ingås först efter det att tio dagar gått från det
att tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga anbudsgivare (enligt
reglerna om avtalsspärr).
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