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Årsavtal 2018 elarbeten för offentlig
belysning inom ytterstaden. Upphandling
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner genomförande av upphandling
av elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden till
ett sammanlagt värde av 7 mnkr/år.
2. Trafiknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal med upphandlade
entreprenörer.

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Lars Jolérus
Avdelningschef

Per-Erik Wikström
Enhetschef

Sammanfattning
Trafikkontorets årsavtal för elarbeten (investeringar och
reinvesteringar) för offentlig belysning inom ytterstaden löper ut
2018-03-31.
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Med anledning av detta avser trafikkontoret att genomföra en ny
upphandling. Avtalet kommer att gälla från från och med 2018-0401 till och med 2019-03-31 med ensam rätt för beställaren att
erbjuda förlängning med ytterliggare två + ett (2+1) år. Kontrakt
kommer att tecknas med två (2) entreprenörer.
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Bakgrund
Trafikkontorets årsavtal för elarbeten (investeringar och
reinvesteringar) för offentlig belysning inom ytterstaden löper ut
2018-03-31.
Med anledning av detta avser trafikkontoret att inom ytterstaden
genomföra en ny upphandling. Avtalet kommer att gälla från från
och med 2018-04-01 till och med 2019-03-31 med ensam rätt för
beställaren att erbjuda förlängning med ytterliggare två + ett (2+1)
år. Kontrakt kommer att tecknas med två (2) entreprenörer.

Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret planerar att genomföra upphandlingen som ett öppet
förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.
Upphandlingen avser årsavtal med tillhörande á- prislista.
Anbudsgivarna lämnar pris genom att ange ett á- pris för varje
enskilt delarbete som sedan multipliceras med en i förfrågningsunderlaget angiven mängd. De då erhållna summorna adderas sedan
och anbudssumman erhålls. Anbudssumman bygger på fiktiva
mängder och är endast till för anbudsvärdering. De två
anbudsgivare som är kvalificerade och har de ekonomiskt mest
fördelaktiga anbuden med hänsyn till pris kommer att antas.
Kontraktens beställningssummor beror på de volymer som kommer
att avropas under kontraktstiden. Värdet beräknas till 7 mnkr/år.
Totalt kontraktsvärde, inklusive eventuella förlängningar, beräknas
till 21 mnkr.
Entreprenörerna ska uppfylla kontorets miljökrav för
arbetsmaskiner, fordon och produkter. Belysningsanläggningar
kommer att byggas så att energiåtgången i anläggningarna
minimeras och energisnål teknik alltid används.

Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att nämnden godkänner genomförande av
upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden
och ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och
teckna avtal med utsedda entreprenörer.
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