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Tekniska nämnden

Tilldelningsbeslut – Ramavtal – Offentlig belysning och
trafiksignaler, drift och underhåll
Dnr TN18/58
Förslag till beslut
1.Tekniska nämnden beslutar att anta (Företag), (org.nr), som entreprenör för
ramavtal offentlig belysning och trafiksignaler, drift och underhåll.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Upphandling avseende ramavtal för drift och underhåll av offentlig belysning och
trafiksignaler med kontinuerlig tillsyn och åtgärder för säkerställande av
anläggningarnas funktion.
Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande med dnr KSUH18/35-202.
Upphandlingen annonserades och upphandlingsdokumenten gjordes 2018-10-05
tillgängliga i e-Avrop. Vid anbudstidens utgång 2018-11-05 inkom (x-antal) anbud.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, teknik- och exploateringskontoret, 2018-11-29
Ärendet
Upphandlingsenheten genomför, i uppdrag av teknik- och exploateringskontoret,
upphandling av ramavtal för drift och underhåll av offentlig belysning och
trafiksignaler.
Avsikten är att teckna ramavtal med en entreprenör för en inledande 2-årsperiod
med option för kommunen att förlänga avtalstiden med 1 + 1 år, d.v.s. maximal
avtalstid fyra år. Ramavtalsstart är beräknad till 2019-02-01.

Tjänsteutlåtande
2018-11-29

Prövning av anbudsgivare
Kontroll att uteslutningsgrunder inte föreligger, att anbudsgivare är registrerad för
redovisning av skatter och socialförsäkringsavgifter och sköter dessa utan
anmärkning, har tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk styrka samt att samtliga
efterfrågade bevis har bifogats anbudet.
För att bli kvalificerad ska anbudsgivare ha erforderliga försäkringar, acceptera
villkoren för ramavtalet, ha ledningssystem för kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljösäkring, ha organisation som visar teknisk och yrkesmässig kapacitet och
erfarenhet för uppdraget. Arbetsledaren ska uppfylla kompetenskraven och ha
erfarenhet av liknande uppdrag vilket styrks via referenser.
Prövning av anbud
Ekonomiskt mest fördelaktigt anbud antas med utvärderingsgrund lägst pris.
Med lägst pris avses jämförelsetalet som består av summan av det fasta priset för
förebyggande underhåll för respektive Del 1 Offentlig belysning och Del 2
Trafiksignaler, fiktiva mängder för à-priser för entreprenadmaskiner, yrkeskategorier
och materiel.
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