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Trafiknämnden

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av
konsultramavtal
Bakgrund
AB SL genomför varje år ett stort antal projekt och uppdrag. Dessa projekt/
uppdrag behöver bemannas med resurser som inte ingår som kärnkompetens i
AB SL:s egna organisation samt i vissa fall även med externa kompetenser när
de egna resurserna inte räcker till.
Konsultbehovet som efterfrågas är:
Projektledning
Tillsynsledning
Projektering
Konfigurering
Besiktning/kontroll
Utredning

Behovsanalys
AB SL anser att denna typ av resurstillsättning bäst kan lösas genom ramavtal
som möjliggör avrop för det konsultbehov som efterfrågas av AB SL med
anledning av att enskilda upphandlingar är såväl kostsamma som tidkrävande.

Omfattning och tidplan
Dessa ramavtal är tänkt att användas när det av SL bedöms vara lämpligt.
Lämplighet kan som exempel vara vid mindre konsultuppdrag eller då det av
tidsskäl inte är möjligt att genomföra separata upphandlingar eller att SL anser
att avrop mot ramavtal bedöms som mer lämpligt för att uppnå projekt-/
uppdragsmål. Av det skälet kommer inga garanterade volymer utlovas i
ramavtalen. Upphandlingen beräknas vara genomför till augusti/september 2011
med en avtalslängd av 3 år med möjlighet till, upp till 2 års förlängning.

Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl)
Ramavtalsupphandlingen genomförs i huvudsak med egna personalresurser.
Finansieringen är därigenom budgeterad inom ramen för verksamhetsåret.
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Upphandlingsstrategi
Marknaden består i huvudsak av de stora konsultbyråerna som kan leverera
flera av de tjänster som efterfrågas av AB SL. För att ytterliggare öka
konkurrensen kommer anbudsgivarna att få möjlighet att offerera hela eller delar
av efterfrågade tjänsterna, vilket ökar möjligheten för de mindre konsultbyråerna
att deltaga i upphandlingen.
För att erhålla färre ramavtal att förvalta samt därigenom minimera risken för
otillåtna direktupphandlingar vid åberopande av felaktiga ramavtalsavrop
kommer det i upphandlingen att eftersträvas ramavtal innehållandes ett brett
utbud av efterfrågade tjänster. I de fall specifika efterfrågade tjänster inte står att
finna hos leverantörer med ett brett utbud kan avtal komma att tecknas med
nischade leverantörer.
Upphandlingen förslås att genomföras som en förhandlad upphandling där urval
av leverantörer görs i kvalificeringssystemet TransQ.
För upphandlingssektionen i AB SL:s nya organisation kommer de nya
ramavtalen att vara lättare att förvalta. Även integrationen mot AB SL:s nya
affärssystem NyttA och avrop mot rätt ramavtal kommer att underlättas avsevärt.
Upphandlingen utgår från AB SL:s en analys av nuvarande ramavtal och
framtida konsultbehov.
Upphandlingen bör startas omgående då dels nuvarande ramavtal kommer att
upphör att gälla under närmaste tolvmånadersperioden, och dels för att den
planerade ramavtalsupphandlingen bättre stödjer AB SL nya organisation.

Konsekvenser för miljön
Ramavtalen kommer att utformas så att de miljömål/krav, som konsulterna har
att förhålla sig till i sitt uppdrag, ska beaktas vid respektive avrop.
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Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta att uppdra åt verkställande direktören
att

genomföra upphandlingen avseende konsultramavtal, inklusive fastställa
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt teckna och förvalta
upphandlingskontrakt. (Ändringar av och tillägg till upphandlingskontraktet
som ryms inom fastställd budget skall fattas i enlighet med gällande
delegationsordning.)

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Madelaine Malmkvist Raukas
Vice Verkställande direktör
John Fredlund
Upphandlingschef

