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Mårten Frumerie
Verkställande direktör

Malin Werner
Avdelningschef
Avfall

Sammanfattning
Upphandlingen avser insamling och transport av kommunalt avfall i mobil sopsug för stadens
elva delområden. Upphandlingens totala värde har beräknats till ca 106 mnkr för en
avtalsperiod på sex år med möjlighet till förlängning 12 månader vid två tillfällen.

Bakgrund
Insamling och transport av kommunalt avfall i mobil sopsug är ett omfattande uppdrag som
kräver specialfordon och särskild kompentens för tjänstens utförande. Mot denna bakgrund
upphandlas tjänsten separat från övriga insamlingstjänster.

ÄRENDET
Nuläge
Stockholm Vatten och Avfall har i dag avtal med Envac Scandinavia AB för insamling av avfall
i mobil sopsug. Nuvarande avtal löper till 31 mars 2023 och kan därefter inte förlängas.
Specialfordon krävs för utförandet av tjänsten och för att säkerställa leverans av fordon
behöver upphandlingen genomföras i god tid. Uppdraget omfattar stadens elva delområden.
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Mål och syfte
Uppdraget innebär högt funktionsansvar där entreprenaden ger god service till
medborgarna, hög kvalitet på erbjudna tjänster och god arbetsmiljö. Krav ställs på fossilfria
transporter och övriga miljökrav i enlighet med Stockholm Vatten och Avfalls
hållbarhetsstrategi och Stockholms stads miljöprogram.
Syftet är att säkerställa insamlingen av kommunalt avfall i mobil sopsug med fortsatt hög
kvalitet samt säkerställa ett nytt konkurrensutsatt avtal. Avtalsperioden för kommande avtal
med avtalsstart 2023-04-01 löper under sex år och därefter finns möjlighet att förlänga avtalet
med 12 månader vid två tillfällen.
Upphandlingen kommer genomföras i ett tvåstegsförfarande. Förfarandet medför att bolaget
kommer att ha kännedom om vilka leverantörer som kvalificerar sig för att få tillgång till
förfrågningsunderlaget. I samband med kvalificeringen av anbudssökande bolag görs en
kontroll för att säkerställa att de kvalificerade bolagen har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal
eller kollektivavtalsliknande villkor i enlighet med stadens anvisningar, hos kvalificerad
leverantör, läggs detta in som kontraktsvillkor i steg två av upphandlingen.

Organisation och ansvarsfördelning
Enheten Insamling inom Stockholm Avfall AB är kravställare och Inköpsenheten genomför
upphandlingen.

Tidplan
Upphandlingen är planerad att annonseras under våren 2021 med planerad tilldelning av
kontrakt före juni månads utgång.

Ekonomi
Upphandlingens totala värde har beräknats till ca 106 mnkr.

Risker
Överprövning som försenar avtalstecknande och kommande entreprenadstart.

Uppföljning
För att tillse god avtalsefterlevnad krävs kontinuerlig uppföljning av entreprenörens arbete.
Löpande under avtalstiden kommer uppföljning ske bland annat avseende miljökrav, fordon
och kvalitet; reklamationer och registreringar. Stockholm Vatten och Avfall utför regelbundet
kontroller av avtalsefterlevnad, gällande såväl praktiskt utförande av tjänst, ekonomi som de
administrativa krav som innefattas i avtalet.

SLUT

