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Vidaredelegering av beslutanderätt gällande
gemensam upphandling av Persontransporter
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom
att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling
av persontransporter, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag,
annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt,
undertecknande av avtal samt avtalsförvaltning, till serviceförvaltningens
chef.

Mats Carinder

Christina Heglert

Vik stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Ärendet
Serviceförvaltningens verksamhetsområde för upphandling inbjuder samtliga
stadsdels/facknämnder att delta i gemensam upphandling av persontransporter.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom strategiska staben.
Bakgrund
Befintliga ramavtal med Sirius Humanum AB, SAMTRANS Skol och Handkapptransporter Stockholm AB, Taxi Kurir i Stockholm AB och Taxi 020 AB löper ut
den 30 april 2010.
Syftet med upphandlingen är att teckna nytt ramavtal för persontransporter.
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Förutsättningar
För deltagande i upphandlingen krävs en av stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta
undertecknad fullmakt gällande vidaredelegering av beslutanderätt till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen. Fullmakten ska avse rätt att, för SpångaTensta stadsdelsnämnds räkning, besluta om godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering av upphandlingen, utvärdering av de anbud som inkommer, tilldelning av kontrakt och undertecknande av avtalen.
Avtalsförvaltning, det vill säga avtalstolkning, bevakning av eventuella förlängningar av avtalen, registrering i stadens avtalsdatabas samt ansvar för intern information på stadens intranät ingår i uppdraget.
Organisation
Serviceförvaltningen, verksamhetsområde upphandling, svarar för genomförandet
av upphandlingen på uppdrag av medverkande nämnder. Ansvarig upphandlare
och projektledare är Tomas Kågebrand.
Respektive nämnd förutsätts utse en kontaktperson med lämplig kompetens som
vid behov kan svara på frågor om den egna verksamhetens önskemål och behov
inom området för upphandlingen.
Kostnad
Upphandlingen kommer uppskattningsvis att ta 322 timmar att genomföra, varav
avtalsförvaltning utgör 40 timmar per år. Med av servicenämnden fastställda taxa
om 620 kr/ timme blir kostnaden ca 200 000 kronor. Serviceförvaltningen kommer
att debitera deltagande nämnder enligt principen totalkostnad dividerad med antal
deltagande nämnder. Skulle 14 nämnder delta blir kostnaden per nämnd ca 14 000
kronor. Om ramavtalet förlängs debiteras 40 timmar per år.
Summan inkluderar kostnader som kan uppstå om upphandlingen behöver avbrytas eller göras om.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen förordar att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltar i den gemensamma upphandlingen av persontransporter och föreslår att stadsdelsnämnden
beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera rätten att
för nämndens räkning genomföra upphandling av persontransporter, innebärande
godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut
om tilldelning av kontrakt, undertecknande av avtal samt avtalsförvaltning, till
serviceförvaltningens chef.
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