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Upphandlingsärende - Återbruksfraktionerna möbler, föremål och
textilUpphandlingsärende - Återbruksfraktionerna möbler, föremål
och textil
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna avtal.
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Malin WernerMalin Werner
AvdelningschefAvdelningschef
AvfallAvfall

Sammanfattning
Upphandlingen avser omhändertagande av återvinningsfraktionerna möbler, föremål och textil
från återvinningscentraler och återbruk.
Avtalsperioden löper på två år med möjlighet till förlängning tolv månader vid två tillfällen.

Bakgrund
Omhändertagande av återbruksfraktionerna möbler och föremål (porslin, husgeråd och
leksaker mm) samt textil är ett uppdrag som ställer stora krav på tjänsternas utförande. Mot
bakgrund av detta kommer utökade sociala mervärdeskrav ställas i upphandlingen.

ÄRENDET
Nuläge
Stockholm Vatten och Avfall har i dag avtal med ReFurn Holding AB för möbler,
Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission för föremål samt Emmaus och Myrorna för
textilier.
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Dagens fem avtal har tillkommit genom tre separata upphandlingar. För att effektivisera samt
underlätta för potentiella anbudsgivare avses en upphandling genomföras omfattande fem
anbudsområden. Anbudsområdena avser textil i område Söder, föremål i område Norr och
Söder samt möbler i område Norr och Söder. För område Norr finns redan avtal med SIPTex
som tar emot all insamlad textil.
Nuvarande avtal är förlängda till 30 september 2021 och kan därefter inte förlängas.
Uppdragen omfattar stadens totalt sju återvinningscentraler och återbruk.

Mål och syfte
Uppdraget innebär högt funktionsansvar och ska genom aktiv styrning bidra till ökad möjlighet
till återbruk för medborgarna, hög kvalitet på erbjudna tjänster och god arbetsmiljö.
Mervärde ges vid utvärdering för fossilfria transporter. Övriga miljökrav ställs i enlighet med
Stockholm Vatten och Avfalls hållbarhetsstrategi och Stockholms stads miljöprogram.
Avtalsperioden för kommande avtal, med avtalsstart 2021-10-01, löper under två år. Därefter
finns möjlighet att förlänga avtalet med tolv månader vid två tillfällen.
Upphandlingen kommer genomföras som en tjänstekoncession där ersättningen för tjänsten
utgörs av rätten att nyttja föremålet för koncessionen dvs. möblerna, föremålen eller textilierna
samt att verksamhetsrisken (efterfrågerisk och/eller utbudsrisk) övertas av
koncessionshavaren.
I en upphandling ingår bland annat att ta hänsyn till olika perspektiv såsom miljö inklusive
cirkulära principer, tillgänglighetskrav, frågor om etisk handel och företags sociala ansvar
(CSR) samt möjliggöra för innovationer. Tjänster och produkter som innebär en så liten
klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion ska väljas.
Mervärden kommer att tilldelas företag som efterlever och uppfyller Stockholms stads sociala
krav men även kommer ges till företag som följer FN:s Global Compact (The Global Compact)
som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption
riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,
ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, samt FN:s
barnkonvention, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
Mervärden kommer även tilldelas de företag som främjar sysselsättningsmöjligheter för
personer som står långt från arbetsmarknaden, även på 90-konto, alternativt vara ett godkänt
ASF-företag (Arbetsintegrerande Sociala Företag).
Mervärdena medför att de företag som uppfyller flest av uppställda mervärden i
anbudsutvärderingen kommer tilldelas en koncession inom ansökt område.

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

Tidplan
Upphandlingen är planerad att annonseras under maj månad 2021 med planerad tilldelning
av kontrakt i slutet av augusti.
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Ekonomi
Upphandlingens syfte är att främja cirkuläritet och återbruk. Beställarens driftentreprenörer på
återvinningscentraler och återbruk verkar för att materialet ska återbrukas. Material som ej
kan avsättas på den öppna marknaden kan kostnadsfritt återlämnas på
återvinningscentralerna. Behållare och yta upplåtes kostnadsfritt på återvinningscentraler och
återbruk.

Risker
Överprövning som försenar avtalstecknande och kommande entreprenadstart samt avsaknad
av anbud då antalet aktörer på marknaden är få. För att minimera risken med få eller inga
anbud sker en dialog med marknaden.

Uppföljning
För att tillse god avtalsefterlevnad krävs kontinuerlig uppföljning av entreprenörernas arbete.
Löpande under avtalstiden kommer uppföljning ske bland annat avseende miljökrav, kvalitet
och avsättningsrapportering på drift- och avtalsmöten.
Uppföljningsarbetet kommer bedrivas av enheterna Återvinning samt Hållbarhet med stöd av
Inköpsenheten.
Stockholm Vatten och Avfall utför regelbundet kontroller av avtalsefterlevnad och de
administrativa krav som innefattas i avtalen.
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