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PARKMILJÖGRUPPEN NORRA INNERSTADEN

Handläggare: Britt Mattsson
Telefon: 08-508 09 330

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Gemensam upphandling av årsentreprenör
upphandling av ramavtal för konsultuppdrag

samt

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling för Norrmalm,
Östermalm, Södermalm och Kungsholmen, av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar och underhåll, samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att besluta i
samtliga för upphandlingarna nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalen under avtalsperioden.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Parkmiljögruppen Norra Innerstaden.

Bakgrund
Från och med år 2006 har pengar för investering i parkmiljö fördelats till stadsdelsnämnderna. En stor del av stadsdelsförvaltningarnas parkinvesteringar beslutas av kommunfullmäktige och projekten leds och genomförs via stadens exploateringskontor (fr.o.m.
2008 kommer detta att ske via trafikkontoret).
Övriga investeringsmedel som fördelas direkt till nämnderna avser mindre projekt, ofta
utspridda geografiskt och av mindre karaktär.
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Förvaltningens förslag
För utförande av mindre parkinvesteringar och underhåll planerar stadsdelsförvaltningarna Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen en gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag. Behovet av
tjänsterna varierar mellan förvaltningarna och över tid. Kungsholmens stadsdelsnämnd
har i sin investeringsplan för 2008 fått 1,7 mnkr avseende mindre parkinvesteringar.
Beräknat värde för avtalet med årsentreprenör för de ingående nämnderna uppskattas till 9
mnkr för år ett och 9 mnkr vardera åren två och tre.
Beräknat värde för ramavtal för konsultuppdrag för de ingående nämnderna uppskattas till
3,5 mnkr för år ett och 3,5 mnkr vardera åren två, tre och fyra.
Upphandling av årsentreprenör genomförs som en förenklad upphandling enligt kapitel 6 i
Lagen om offentlig upphandling (LoU). Upphandling av ramavtal för konsultuppdrag
genomförs som öppen upphandling enligt LoU. Stadsdelsförvaltningen föreslår att upphandlingarna administreras av Parkmiljögruppen Norra Innerstaden. Avtalsstarterna är
beräknade till mars 2008. För årsentreprenör är avtalstiden ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år. För ramavtal för konsultuppdrag är avtalstiden två
år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år.
För att förenkla administrationen av upphandlingarna föreslås att samtliga beslut för de
ingående nämnderna delegeras till stadsdelsdirektören för Norrmalm.
Deltagande i upphandlingarna samt beslut om uppdrag till stadsdelsdirektören för
Norrmalm att fatta nödvändiga beslut och teckna avtal med utsedda leverantörer
kommer att föreläggas Norrmalms, Östermalms och Södermalms stadsdelsnämnder
under november 2007.
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