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Årsavtal 2019 drift och underhåll av
gatubelysning inom söderort och västerort.
Upphandling
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner genomförande av upphandling
avseende drift och underhåll för offentlig belysning till ett
sammanlagt värde om 132 mnkr.
2. Trafiknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelnings- och anskaffningsbeslut och teckna avtal med
utsedda entreprenörer.
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Sammanfattning
Trafikkontorets avtal avseende drift och underhåll av belysningsanläggningar löper ut 2019-03-31. Med anledning av detta behöver
kontoret genomföra en ny upphandling för verksamhetsområdet. För
att ge möjlighet för flera företag att delta avser kontoret att genomföra
separata upphandlingar för söderort och västerort.
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Trafikkontoret avser att teckna två (2) separata avtal för en tid av två
(2) år med start 1 april 2019 och med möjlighet för kontoret att
förlänga varje kontrakt ytterligare två (2) gånger med två (2) år
vardera.
Bakgrund
Trafikkontoret ansvarar i söder- och västerort för ca 97 000 ljuspunkter
på gatu- och parkmark med tillhörande elkablar och elskåp.
Trafikkontorets avtal avseende drift och underhåll av dessa belysningsanläggningar löper ut 2019-03-31.
För att uppnå en driftsäker och ekonomisk belysningsanläggning som
ger allmänheten god trafiksäkerhet och allmän trygghet behövs en bra
underhållsservice. Kontoret behöver av detta skäl löpande byta ut
trasiga ljuskällor, reparera kabelfel, byta trafikskadade
belysningsstolpar mm.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts internt inom trafikkontoret.
Analys och konsekvenser
För att ge möjlighet för flera företag att delta i upphandlingen och
bredda marknaden avser kontoret att genomföra separata
upphandlingar för söderort och västerort. Kontoret planerar att
genomföra upphandlingarna genom öppet förfarande enligt lagen om
offentlig upphandling.
Ekonomi
Trafikkontoret avser att teckna två (2) separata avtal för en tid av två
(2) år med start 1 april 2019 och med möjlighet för kontoret att
förlänga varje kontrakt ytterligare två (2) gånger med två (2) år
vardera. Maximal möjlig kontraktstid är därmed totalt 6 år.
Anbudsgivarna ska ange ett à-pris för varje enskilt delarbete som
sedan multipliceras med en i förfrågningsunderlaget angiven
mängd. De då erhållna summorna adderas sedan för alla delarbeten
till en anbudssumma som endast används för anbudsutvärdering.
Den anbudsgivare som är kvalificerad och har den lägsta
anbudssumman kommer att antas med sin angivna à-prislista.
Respektive upphandling resulterar i ett avtal med tillhörande àprislista. Kontrakten kommer att tecknas med en (1) entreprenör per
geografiskt område.
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Kontraktens beställningssumma beror på de volymer som kommer
att avropas under kontraktstiden. Värdet på samtliga upphandlingar
beräknas uppgå till totalt 22 mnkr per år, dvs sammanlagt 132 mnkr
för hela upphandlingsperioden inklusive möjliga förlängningar.
Jämställdhetsanalys
Drift- och underhållsåtgärder på belysningsanläggningar är en
viktig del för att upprätthålla en upplevd trygghet. Enligt studier
känner sig kvinnor oftare otrygga i det offentliga rummet än män.
Därför är det viktigt att säkerställa en trygg, säker och orienterbar
miljö för både kvinnor och män under den mörka delen av dygnet.
Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att nämnden godkänner genomförande av
upphandling av årsentreprenörer avseende drift och underhåll för
offentlig belysning till ett sammanlagt värde om 132 mnkr och ger
förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna
avtal med utsedda entreprenörer.
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