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Upphandling av ramavtal för omläggning av
konstgräs

Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att
genomföra upphandling samt teckna ramavtal för
omläggning av konstgräs.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Sammanfattning
Fastighetskontorets avser att teckna ramavtal för omläggning av
konstgräs.
Nuvarande bestånd uppgår till cirka 100 konstgräsplaner och
beräknat avropsvärde för det nya avtalsområdet uppgår till cirka
100 miljoner kronor för hela avtalsperioden om fyra (4) år.
Fastighetskontoret avser att teckna avtal med ett visst antal
relevanta leverantörer där avrop kommer ske genom förnyad
konkurrensutsättning.
Ärendet
Bakgrund
Fastighetskontoret har ett löpande behov av omläggning av
konstgräsplaner och lägger om cirka tio (10) planer per år.
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Genom att teckna ett ramavtal på fyra år med tre leverantörer
bedömer fastighetskontoret att det kan medföra en besparing (även
av tid) samt förbättra kvaliteten. Fastighetskontoret behöver då inte
göra mellan 40 - 50 separata upphandlingar under avtalsperioden.
Fastighetskontoret har identifierat ett antal särskilt viktiga aspekter,
till exempel ett högt slitage, vilka kommer att bevakas för att få till
en framgångsrik upphandling och ett väl fungerande avtal.
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Specifika krav på yrkesverksamma inom branschen kommer att
tillämpas för att säkra rätt kompetens hos leverantörerna:


Upphandlingen kommer att utföras som ett öppet förfarande
enligt LOU.



Kvalificeringskraven kommer att baseras på
fastighetskontorets standardupplägg, anpassad till denna
upphandling.



Stockholms stads krav gällande miljö, säkerhet,
uppförandekod, antidiskriminering med mera, som är
relevanta för denna upphandling, kommer att tillgodoses.

Utvärdering kommer att ske på pris och kvalitet.
Slut
.
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