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Upphandling av ramavtal för scen- och
teaterteknik
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:
-

-

-

Att uppdra åt kulturförvaltningen att genomföra en
upphandling av ett ramavtal för scen- och teaterteknik i
enlighet med detta tjänsteutlåtande
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna
upphandlingsdokumentet, genomföra upphandlingen,
fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vinnande
anbudsgivare vid upphandling av ramavtal av teaterteknik
Att förklara beslutet omedelbart justerat

Robert Olsson
Kulturdirektör

Anders Elers Ivarsson
Kulturskolechef

Sammanfattning
Kulturförvaltningen genomför för närvarande två större
byggprojekt. Det ena gäller ny kulturskola i Husby centrum med
beräknat färdigställande till augusti 2019. Det andra projektet
gäller bibliotek och kulturskola i det ombyggda Medborgarhuset
med beräknat färdigställande till augusti 2020.
Det saknas upphandlade konsulter med specialkompetens inom
området scen- och teaterteknik och leverantörer av ljud- och
belysningssystem. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag
till upphandlingsdokument för ett ramavtal i fem olika delar
avseende konsulter och leverantörer av utrustning inom det
aktuella området.

Bakgrund

stockholm.se

Förvaltningen bedriver för närvarande två större projekt som
innefattar scen- och teaterteknik med angränsande tekniska frågor
i dans- och musiklokaler. Fler projekt kan tillkomma på några års
sikt. För den nya kulturskolan i Husby centrum pågår nu
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detaljprojektering tillsammans med Svenska Bostäder för teater-,
dans-, och musikundervisning. I Medborgarhuset genomför nu
fastighetskontoret byggproduktion gällande ombyggnad av
biblioteks- och kulturskolelokaler. Biblioteket har fyra olika
scener som behöver ljud- och belysningssystem. Kulturskolans
verksamhet omfattar lokaler för teaterundervisning med
tillhörande ateljéer för sömnad, bild och verkstad samt kostymoch scen/dekorförråd. Förvaltningen behöver upprätta ramavtal
för konsulttjänster och leverantörer inom det aktuella området.
Upphandlingsdokumentet består av fem olika ramavtal och ska
omfatta olika typer av konsulttjänster och leverantörer av
utrustning inom området scen- och teaterteknik.
1. Arkitekter med specialkompetens inom akustik-, scen-,
ljus- och ljudteknik för mindre och större projekt och
nybyggnationer samt inredningsarkitekter.
2. Tillgänglighetskonsulter för funktionsnedsättningar (t. ex
teleslinga, signalsystem, ramper, ledytor).
3. Leverans, hyra, installation, inköp, studioteknik
(mikrofoner, högtalare, mixerbord, ljudkablage) för
professionell scenkonst.
4. Leverans, hyra, installation, inköp, teaterbelysning
(strålkastare, ljusbord, ljuskablage, ljuskällor, tross och rå,
mjukvara för DMX-styrning).
5. Leverans, hyra, installation, inköp, scenteknik (läktare,
podier, ställningar, dans och scengolv).
Målsättningen med ramavtalet är att anta det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet som uppfyller samtliga ställda krav och som
erbjuder den totalt sett förmånligaste kostnaden.
I avsaknad av upphandlingskonsult har upphandlingskonsulten
Colligio bistått förvaltningen med framtagande av
upphandlingsdokument.
I upphandlingsdokumentet ställs ett flertal arbetsrättsliga och
etiska krav på leverantören.



Leverantör får inte vara dömd för brott/föremål för
omständigheter enligt 13 kap. 1 § och 2 § 1 st LOU.
Både leverantör och eventuella underleverantörer ska
uppfylla lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatteoch avgiftsskyldigheter.
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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
kulturförvaltningen i något som gäller avtalade åtaganden.
Leverantören ska använda namngiven personal med av
kulturförvaltningen efterfrågad utbildning och kompetens.
Om leverantören tillför personal i projektet ska dessa
godkännas av kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen ska ha
möjlighet att kontrollera att arbete endast utförs av personer
som har redovisats för kulturförvaltningen.

Leverantören förbinder sig att vid utförandet av tjänstekontrakt i
Sverige följa vid varje tillfälle gällande
antidiskrimineringslagstiftning.

Kontraktsvillkor
För kommunens trovärdighet är det viktigt att anlitade
leverantörer följer arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetstidslagen
(1982:673) och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1), samt följer andra
gällande föreskrifter som är tillämpliga för anbudets uppdrag.
Leverantören ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) för arbetstagare
som utför arbete inom ramen för kontraktet. Leverantören ska ha
en aktuell arbetsmiljö policy och fungerande rutiner för
arbetsmiljöarbetet.

Tidplan








Annonsering i TendSign av upphandlingsdokumentet
2018-03-30.
Sista anbudsdag 2018-04-30
Anbudsöppning 2018-05-02
Anbudsutvärdering 2018-05-02 – 2018-05-23
Förslag till tilldelningsbeslut 2018-05-25
Tilldelningsbeslut 2018-05-28
Utskick av upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut till
samtliga anbudsgivare 2018-05-28

Tilldelningsbeslut fattas 2018-05-28 och avtalsspärr inträder.
Avtal kan tecknas tidigast 10 dagar efter meddelat
tilldelningsbeslut.
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Ekonomiska förutsättningar
Ramavtalen beräknas få ett sammanlagt värde av 5 000 000 SEK per
år under avtalsperioden 2018-07-01 till 2022-06-30.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturförvaltningens kulturskoleavdelning
i samråd med den av staden ramupphandlade upphandlingskonsulten
Colligio.

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
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att genomföra upphandlingen av ett ramavtal för scen- och
teaterteknik i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

