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Upphandlingsrapport
Upphandling av driften av parklekarna
Lugnet och Vippan i Hägersten
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har uppdragit till
serviceförvaltningen att genomföra rubricerade upphandling. Den
här rapporten beskriver hur upphandlingen genomförts.
Rapporten utgör beslutsunderlag för tilldelning av kontraktet och
förklarar skälen för tilldelningsbeslutet.
Syftet med upphandlingen var att teckna avtal med en utförare
som driver verksamheten med hög kvalitet till den av
stadsdelsnämnden fastslagna ersättningen.
En projektgrupp bestående av två tjänstemän från HägerstenLiljeholmens stadsdelsförvaltning samt ansvarig upphandlare
från serviceförvaltningen har ansvarat för arbetet med
upphandlingen.
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). MBLförhandlingar har ägt rum om dels förfrågningsunderlaget och
dels tilldelningsbeslutet. Upphandlingen har varit en
kvalitetsupphandling, d.v.s. ersättningen var på förhand fastställd
av nämnden och tilldelning skulle ske utifrån bedömda
mervärden i anbudsgivarens beskrivningar och åtaganden i
anbudet.
Anbudsinbjudan och inkomna anbud
Förfrågningsunderlaget annonserades 2016-12-16. Sista dag att
lämna anbud var 2017-01-30.
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Anbuden öppnades i upphandlingsverktyget TendSign
2017-01-31. Ett öppningsprotokoll upprättades i samband med
anbudsöppningen.
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Ett anbud inkom. Anbudsgivare var Fritid Stockholm AB, org.nr.
556797-2475.
Prövning av det inkomna anbudet
Förtydliganden har begärts vad gäller anbudsgivarens
organisation samt kvalitetssystem. Anbudsgivarens svar
godkändes av projektgruppen. Anbudsgivaren har på begäran
inkommit med bevis på den resurssäkerhet som efterfrågats i
förfrågningsunderlaget. Anbudet har därefter bedömts uppfylla
alla krav på leverantören och krav på tjänsten som ställts i
förfrågningsunderlaget.
Utvärderingen
Anbuden skulle utvärderas genom mervärdesmetoden. Eftersom
endast ett anbud inkommit har projektgruppen ansett att regelrätt
utvärdering med poängsättning av anbudsgivarens beskrivningar
och åtaganden inte varit nödvändig.
Förslag till tilldelningsbeslut
Projektgruppen föreslår att Fritid Stockholm AB, org.nr. 5567972475, tilldelas kontraktet.
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