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Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

ge teknisk direktör i uppdrag att besluta om tilldelning och
teckna avtal med vinnande anbudsgivare avseende ramavtal
för projektering, utredning och gestaltning, resurspersoner
samt miljökontroller.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har ramavtal för projektering, utredning
resurspersoner och miljökontroll som går ut vid årsskiftet
2022/2023 och nya upphandlingar av ramavtal inom dessa områden
behöver därmed göras. Dessutom ses behov av ett nytt ramavtal för
gestaltning.
Förvaltningen nyttjar dessa ramavtal:





i tidiga skeden där utredningar avseende bland annat dagvatten, ledningar, trafik, gestaltning och markmiljö genomförs
i projekteringsskede där en projekterande konsultorganisation anlitas för att projektera och ta fram upphandlingsunderlag för entreprenad
i alla skeden från tidigt skede till byggnation inom områden
där förvaltningen inte har egen kompetens och där resursförstärkning som täcker toppar i arbetsbelastning är
nödvändig.

Tekniska nämnden föreslås ge teknisk direktör i uppdrag att besluta
om tilldelning av konsulter för dessa ramavtal och teckna avtal med
vinnande anbudsgivare.

Underlag för beslutet


Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-25

Ärendet
För genomförande av förvaltningens exploaterings- och
investeringsprojekt krävs särskild kompetens och resurser inom
vissa områden, varför tekniska förvaltningen upphandlar detta.
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Omfattning av de avrop som görs på ramavtalet överstiger den
delegation som teknisk direktör har och därför tas ärendet upp till
tekniska nämnden som föreslås ge teknisk direktör i uppdrag att
besluta om tilldelning och teckna avtal med vinnande anbudsgivare
avseende ramavtal för tekniska konsulter.

Föredragning
Med syftet att tekniska förvaltningen ska arbeta effektivt med
utredningar och projektering i genomförandet av förvaltningens
exploaterings- och investeringsprojekt krävs ramavtal med tekniska
konsulter med spetskompetens och resurser inom området. I
jämförelse med att handla upp kompetens i varje enskilt fall innebär
ramavtal att tid, pengar och resurser sparas i projekten.
Krav på kompetens kommer att ställas i upphandlingarna för att få
den spetskompetens som krävs för de uppdrag de anlitas för.
Avtalen tillsammans bedöms uppgå till cirka tjugo miljoner kronor
per år, där hälften avser projektering och hälften avser utredningar
och resurspersoner.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen. Information har getts
vid nämndberedningen 2022-03-01.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Bedömd omfattning av avrop från dessa avtal är cirka tjugo miljoner
kronor per år. Avrop från ramavtalen hanteras enligt
delegationsordningen.
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