1(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-27
Dnr BGN 2018/33-69

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Barn- och grundskolenämnden
2018-03-22

Upphandling av textilslöjdsmaterial
Sammanfattning
Täby kommun saknar idag avtal avseende textilslöjdsmaterial varför en
upphandling behöver genomföras.
Upphandlingen avser bassortiment för textilslöjdsundervisning inom kommunala
förskolor, fritids och grundskolor. Produkter som ingår är tyger, garner samt
diverse sytillbehör. Avrop från ramavtalet kommer att kunna göras även till annan
verksamhet än textilslöjdsundervisning.
Ramavtal planeras att tecknas med en (1) leverantör och löpa under två (2) år,
med möjlighet till två (2) års förlängning.
Uppskattad total kostnad för textilslöjdsmaterial i Täby kommun under hela
avtalstiden (4 år) är ca 1 200 000 SEK.
Enligt Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är utbildningschef i
Täby kommun behörig att (inom de aktuella beloppen) godkänna
upphandlingsdokument inför annonsering men saknar delegation att fatta
tilldelningsbeslut, teckna avtal samt, om nödvändigt, besluta att avbryta
upphandlingen.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge i uppdrag åt utbildningschef
att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge i uppdrag åt utbildningschef
att, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta upphandlingen.
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Ärendet
Täby kommun ska i samordning med Vallentuna, Vaxholms och Österåkers
kommun upphandla successiva leveranser av textilslöjdsmaterial. Samordnande
kommun är Täby kommun, men varje kommun fattar tilldelningsbeslut var för sig
och tecknar egna avtal med leverantören.
Den aktuella upphandlingen kommer därmed att ersätta den påbörjade
upphandlingen av textilsslöjdsmaterial som samordnades av Norrtälje kommun
under 2016, där Täby kommun ingick, och sedermera avbröts. (Ref. BGN dnr
2016/28-69).
Upphandlingen avser bassortiment för textilslöjdsundervisning inom kommunala
förskolor, fritids och grundskolor. Produkter som ingår är bastyger, garner samt
diverse sytillbehör. Avrop från ramavtalet kommer att kunna göras även till annan
verksamhet än textilslöjdsundervisningen.
Ramavtal planeras att tecknas med en (1) leverantör och löpa under två (2) år,
med möjlighet till två (2) års förlängning.
Enligt Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är utbildningschef i
Täby kommun behörig att (inom de aktuella beloppen) godkänna
upphandlingsdokument inför annonsering men saknar delegation att fatta
tilldelningsbeslut, teckna avtal samt, om nödvändigt, besluta att avbryta
upphandlingen.

Ekonomiska aspekter
Kommunen avser anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärdering av
anbud sker utifrån anbudspris.
Uppskattad total kostnad för textilslöjdsmaterial under avtalstiden (4 år) är
ca 1 200 000 SEK för Täby kommuns räkning. Kommunen ger inga
volymgarantier.

Patrik Forshage
Utbildningschef

