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Gemensam upphandling Entreprenör för
parkinvesteringar och större underhållsarbeten
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma
upphandlingen av entreprenör för genomförande av
parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten.
2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören vid
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för
upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd
leverantör, att besluta i övriga frågor som rör avtalet under
avtalsperioden samt har rätt att vidaredelegera beslutsrätt till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsdirektör för genomförande av
upphandlingen

Bakgrund
En stor del av nämndernas parkinvesteringar beslutas av
kommunfullmäktige och projektleds och genomförs via stadens
trafikkontor. Övriga investeringsmedel fördelas med hjälp av
fördelningsnyckel direkt till stadsdelsnämnderna och avser mindre
projekt, ofta utspridda geografiskt och av mindre karaktär.
Stadsdelsnämnden genomför dessutom underhållsinsatser av
anläggningskaraktär på bland annat parkvägar, trappor och murar.
Mindre reparationer, som till exempel åtgärder på parkbänkar,
lekutrustning och papperskorgar, utförs av den driftentreprenör som
stadsdelsnämnden har anlitat.
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2016 genomförde stadsdelsnämnderna i söderort en gemensam
upphandling av entreprenör för genomförande av investerings- och
underhållsarbeten. Avtalet med nuvarande entreprenör löper ut
2020-05-14.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 5 juni
2019.
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Synpunkter och förslag
För stadsdelsnämndernas anläggningsarbeten, såsom
parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga
anläggningsarbeten, föreslår förvaltningen att nämnden deltar i en
ny gemensam upphandling tillsammans med övriga
stadsdelsnämnder i söderort. Behovet av tjänsten kommer att
variera mellan nämnderna och över tid, men avtalets beräknade
årliga värde för Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppskattas till ca 7
mnkr. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling,
enligt kap 15 i Lagen om offentlig upphandling. Avtalsstarten är
beräknad till 2020-05-15 och avtalstiden föreslås vara två år med
möjlighet till förlängning i ett år och sedan i ytterligare ett år
(2+1+1år). Upphandlingen genomförs av Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning i samarbetet med serviceförvaltningen.
Förvaltningen föreslår vidare att stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning uppdras att fatta samtliga för upphandlingen
nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör, att
besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden samt har
rätt att vidaredelegera beslutsrätt till Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsdirektör för genomförande av upphandlingen .

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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