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Upphandling av ramavtal för hyra av tält och
evenemangsetableringar för
evenemangsavdelningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
-

-

-

att uppdra åt evenemangsavdelningen att genomföra en
upphandling av ett ramavtal för hyra av tält och
evenemangsetableringar i enlighet med detta
tjänsteutlåtande.
att ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna
upphandlingsdokumentet, genomföra upphandling, fatta
tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vinnande
anbudsgivare vid upphandling av ramavtal för hyra av tält
och evenemangsetableringar.
att förklara beslutet omedelbart justerat

Robert Olsson
Kulturdirektör

Roger Ticoalu
Avdelningschef,
evenemangsavdelningen

Sammanfattning
Nuvarande ramavtal löper ut 11 februari 2018.
Evenemangsavdelningen har därför tagit fram ett förslag till
upphandlingsdokument för ett ramavtal avseende hyra av tält och
evenemangsetableringar.

Kulturförvaltningen
Administrativa staben
xxxxx Rinkeby
Telefon 08-508 31 944
kajsa.rydergard@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Kulturförvaltningens och dess evenemangsavdelning har bl. a. som
uppdrag att anordna ett stort antal av stadens egna evenemang.
Stockholms Kulturfestival, We Are Sthlm, Kulturnatt Stockholm
och Nyår i Stockholm är några exempel. Utöver dessa ansvarar
förvaltningen även för upplåtelser och evenemang i
Kungsträdgården.
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Evenemangen genomförs både i centrala delarna av Stockholm och
i delar av ytterstaden i samarbete med förvaltningar, myndigheter
och företag i Stockholm.
Kulturförvaltningen har nu för avsikt att teckna avtal med en (1)
leverantör för sina återkommande behov av tält och
evenemangsetableringar.
Lämplig avtalstid bedöms vara 4 år.
Det sammanlagda upphandlingsvärdet beräknas till 12 mnkr (3
mnkr/år).
Förfrågningsunderlag är under utarbetande i samarbete med
upphandlingskonsult. Förfrågningsunderlaget måste gå ut innan
årets slut för att upphandlingen ska kunna genomföras i tid inför
sommarens evenemang.
I avsaknad av upphandlingskonsult inom Kulturförvaltningen
används den inom Staden upphandlade konsulten AffärsConcept.
Målsättningen med ramavtalet är att anta det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet som uppfyller samtliga ställda krav och som
erbjuder den totalt sett förmånligaste kostnaden för
Evenemangsavdelningen.
I upphandlingsdokumentet ställs ett flertal arbetsrättsliga och etiska
krav på leverantören.
 Leverantör får inte vara dömd för brott, som specificeras
under egen rubriken.
 Både leverantör och eventuella underleverantörer ska
uppfylla lagenligt ställda krav avseende registrerings-,
skatte- och avgiftsskyldigheter.
 Leverantör utesluts om det kan påvisas insolvens,
intressekonflikter eller allvarliga fel i yrkesutövningen.
 Leverantör och leverantörens personal får under avtalstiden
inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för
Evenemangsavdelningen i något som gäller avtalade
åtaganden.
 Leverantören ska använda namngiven personal med av
Evenemangsavdelningen efterfrågad utbildning och
kompetens. Om leverantören tillför personal i projektet ska
dessa godkännas av Evenemangsavdelningen.
Evenemangsavdelningen ska ha möjlighet att kontrollera att
arbete endast utförs av personer som har redovisats för
Evenemangsavdelningen.
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Leverantören förbinder sig att vid utförandet av
tjänstekontrakt i Sverige följa vid varje tillfälle gällande
antidiskrimineringslagstiftning.

Tidplan
 Annonsering i TendSign av upphandlingsdokumentet 201710-25
 sista anbudsdag 2017-12-05
 Anbudsöppning 2017-12-06
 Anbudsutvärdering 2017-12-06
 Upphandlingsrapport 2017-12-14
 Förslag till tilldelningsbeslut 2017-12-14
 Tilldelningsbeslut 2017-12-15
 Utskick av upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut till
samtliga anbudsgivare 2017-12-15.
Tilldelningsbeslut fattas 2017-12-15 och avtalsspärr inträder.
Avtal kan tecknas tidigast tio dagar efter meddelat
tilldelningsbeslut.
Avtalet träder i kraft 2018-02-12.
Ekonomiska förutsättningar
Ramavtalet beräknas få ett värde av 12 000 000 SEK.
(3 000 000/år)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturförvaltningens avdelning
Evenemangsavdelningen i samråd med den upphandlade konsulten
AffärsConcept.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen bedömer att avtalets utformning inte kommer att ha
någon påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. De särskilda
föreskrifterna i upphandlingsdokumentet innehåller en
antidiskrimineringsklausul.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att genomföra upphandling av ett ramavtal för hyra av tält
och evenemangsetableringar för evenemangsavdelningen.
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