Bilaga 1.

KOPIA AV ANNONS
Meddelande om frivillig förhandsinsyn
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)

Namn och adresser

Danderyds kommun
Alexander Isaksson
Djursholms slott
SE-18205 Djursholm
SE110 Stockholms län
Sverige
E-post: Alexander.IsakssonMontserrat@danderyd.se
Organisationsnummer: 212000-0126
Internetadress(er)
Allmän adress: http://www.danderyd.se
I.4)

Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet

I.5)

Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål
II.1)

Upphandlingens omfattning

II.1.1)

Benämning på upphandlingen

Drift och underhåll av fettavskiljare
Referensnummer: 2017/0198
II.1.2)

Huvudsaklig CPV-kod
45232430 Vattenrening

II.1.3)

Typ av kontrakt

Besöksadress: Mörby Centrum, reception
Information Danderyd, plan 4
Postadress: Box 74, 182 11 Danderyd

Tel 08-568 912 00
Fax 08-568 912 01

E-post
tekniska.kontoret@danderyd.se

Tjänster
Kort beskrivning
Danderyds kommun avser att direktupphandla drift och underhåll av fettskiljare. Antagen
metod ska minska driftstörningar, kostnader samt minska negativ påverkan på miljön. De
senaste åren har kommunen konverterat flertalet fettavskiljare till miljövänlig bioteknik.

II.1.4)

Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.1.6)

Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde: 1200000 (Ange upphandlingens totala värde. För information om enskilda kontrakt
används avsnitt V)
Valuta: SEK

II.1.7)

(för ramavtal - totalt högsta värde för hela löptiden)
(för dynamiska inköpssystem - kontraktets (kontraktens) värde som inte ingår i de tidigare
meddelandena om kontraktstilldelning)
(för kontrakt som är baserade på ramavtal, vid behov - kontraktets (kontraktens) värde som
inte ingår i de tidigare meddelandena om kontraktstilldelning)
II.2)

Beskrivning (1)

Ytterligare CPV-kod(er)
39350000 Utrustning för avloppsrening

II.2.2)

45252130 Utrustning till anläggning för avloppsrening
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90420000 Rening av avloppsvatten
90480000 Skötsel av avloppsnät
90500000 Avfallstjänster
90713100 Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
Plats för utförande
Nuts-kod

II.2.3)

SE110 Stockholms län
II.2.4)

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser drift och underhåll av fettskiljare hos kommunens verksamheter ca 30
stycken. Antagen metod ska minska driftstörningar, kostnader samt minska negativ påverkan
på miljön. De senaste åren har kommunen konverterat flertalet fettavskiljare till miljövänlig
bioteknik.
II.2.11)

Information om optioner
Option: nej

Besöksadress: Mörby Centrum, reception
Information Danderyd, plan 4
Postadress: Box 74, 182 11 Danderyd

Tel 08-568 912 00
Fax 08-568 912 01

E-post
tekniska.kontoret@danderyd.se

II.2.13)

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)

Beskrivning

IV.1.1)

Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
1.

Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av
meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss
anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl
3.

Förklaring

Danderyds kommun arbetar efter högt uppsatta miljömål. Efter en noggrann
marknadsundersökning har kommunen endast funnit en leverantör som har möjlighet att
leverera drift och underhåll av fettavskiljare med miljövänlig bioteknik. Denna teknik
minimerar tömningsbehovet och därmed minskar driftkostnaden samt bidrar till reducerat
koldioxidutsläpp.
IV.1.8)

Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner (1)
Kontrakt nr
2017/0198
Benämning på upphandlingen
Drift och underhåll av fettavskiljare
V.2)

Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession
2017-08-15

V.2.1)

Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.2)

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Bioteria Technologies AB
Tumstocksvägen 13

V.2.3)

Besöksadress: Mörby Centrum, reception
Information Danderyd, plan 4
Postadress: Box 74, 182 11 Danderyd

Tel 08-568 912 00
Fax 08-568 912 01

E-post
tekniska.kontoret@danderyd.se

SE-187 66 Täby
SE110 Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer: 556713-0264
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag:
ja (små och medelstora företag - enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr
361/2003)
V.2.4)

Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 1200000
Valuta: SEK
(för ramavtal - totalt högsta värde för den här delen)
(för kontrakt som är baserade på ramavtal, vid behov - kontraktets (kontraktens) värde för
den här delen som inte ingår i de tidigare meddelandena om kontraktstilldelning)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3)

Kompletterande upplysningar

Visma annons: https://opic.com/id/afejbuhecv
VI.4)

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige

VI.4.1)

Datum då meddelandet sänts
2017-08-15

VI.5)

Besöksadress: Mörby Centrum, reception
Information Danderyd, plan 4
Postadress: Box 74, 182 11 Danderyd

Tel 08-568 912 00
Fax 08-568 912 01

E-post
tekniska.kontoret@danderyd.se

