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Ämne: Förfrågan ramavtalsupphandling av laddstationer

Hej,
Med denna förfrågan vill Stockholm Parkering i Stockholms stad undersöka om det finns intresse hos
stadens övriga nämnder, stiftelser och bolagsstyrelser att delta i en gemensam ramavtalsupphandling av
laddstationer Se bifogad förfrågan.
Sista dag för att svara på intresseanmälan är 3 februari 2020
Intresseanmälan görs till: louise.kwok@stockholmparkering.se
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Förfrågan om intresse hos stadens nämnder, stiftelser och
bolag att delta i upphandling av ramavtal av laddstationer
Med denna förfrågan vill Stockholms Stads Parkerings AB
undersöka om det finns intresse hos stadens övriga nämnder,
stiftelser och bolag att delta i en gemensam ramavtalsupphandling
av utrustning för laddning av el-bilar så kallade laddstationer under
tidsperioden 2020-2022 med möj lighet till förlängning ett (1) + ett
(1) år.
Stockholm Parkering har under perioden 2016-2020 haft ett
ramavtal för inköp av laddstationer Installation av dessa har skett
med separat upphandlad el-installatör.
Stockholm Parkerings erfarenhet av detta avtal har varit god och har
varit en förutsättning för att kunna göra storskaliga installationer av
laddinfrastruktur. Upphandlingen kommer avse "normal" laddning
med laddstyrningsfunktion med tillhörande montage tillbehör och
övervakningsportal.
Nämnder/bolag/stiftelser, som har ett intresse av att medverka i
ramavtalet kan anmäla sitt intresse för ett första informationsmöte.
Om deltagande önskas ska fullmakt lämnas till Stockholm
Parkering och en grov uppskattning av behov under avtalsperioden
behöver uppskattas. Stockholm Parkering kommer upprätta
samtliga upphandlingsunderlag och även fortsatt att ta på sig
förvaltningsansvaret för avtalet. Deltagande
nämnder/bolag/stiftelser kommer via utsedd representant att granska
och inkomma med synpunkter på underlaget. Formen för denna
granskning kommer att diskuteras med deltagande verksamheter.
Endast de verksamheter som deltar i upphandlingen kommer att
kunna använda ramavtalet.
Stockholm Parkering står för samtliga upphandlingskostnader,
deltagande verksamheter står för kostnader för egen representants
arbete.
Sista dag för att svara på intresseanmälan är 3 februari 2020.
Intresseanmälan görs till· louise.kwok@stockholmparkering.se

