Tekniska konsulttjänster Gästrikland
Fr.o.m. 2017-02-01 gäller ett nytt avtal för Tekniska konsulttjänster i Gästrikland. Vilka leverantörer som ingår i
avtalet hittar du i excelfilen ”Leverantörer Tekniska konsulter GÄ 6365” i vår avtalsdatabas Kommers. Excelfilen
finns där som en bilaga under Avtalsdokument.

Konsultområden
Avtalet är indelat i nedanstående kompetensområden. Varje kompetensområde och vilka uppdrag som ryms inom
dem finns beskrivet i bilagan ”Konsultområden 6365” och även denna hittar du i vår avtalsdatabas Kommers.

KOMPETENSOMRÅDEN
1. Arkitekt, bygg
2. Arkitekt, Fysisk planering
3. Arkitekt, Landskap
4. Gatu-, Park-, Väg-, Mark-, Konstbyggnads- och Anläggningsprojektering
5. Fastighet
6. Byggnadskonstruktion
7. VVS-teknik
8. Energi
9. El-, tele-, och datasystem
10. Opto och bredbandsnät
11. Projekt/byggledning

12. Geoteknik
13. Miljö/miljöbyggnad
14. Buller och vibrationer, akustik
15. Trafik
16. VA-teknik
17. Avfallshantering
18. Fjärrvärme och Fjärrkyla
19. Brandskydd
20. Biogas
21. Tjänsteentreprenader inom Aff

Beställning/avrop
Beställning /avrop av tekniska konsulttjänster kan gå till på två sätt.
För uppdrag där omfattningen bedöms vara mindre än 200 tim väljer du den leverantör som bäst lämpar sig för
ditt uppdrag utifrån följande kriterier i fallande prioriteringsordning :
Unik kompetens för uppdraget (se publicerade CV:n)
Erfarenhet och Utbildning
Tillgänglighet/Inställelsetid
Leveranstid
Överstiger omfattningen 200 tim blir det aktuellt med en förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att flera av
leverantörerna ska ges möjlighet att vara med om lämna offert för uppdraget. Mall för hur det ska gå till finns
också i databasen Kommers under avtalsdokument. Vilka som ska tillfrågas vid varje tillfälle avgör den
kompetensnivå som ditt uppdrag kräver. Kompetensnivåerna finns beskrivna i bilagan ”Konsultområden 6365”.
När du bestämt vilken kompetensnivå som är aktuell tittar du i leverantörslistan(excelfilen) för att se vilka som
har denna kompetensnivå och därmed ska få förfrågan. Fyll sedan i mallen för förnyad konkurrensutsättning och
skicka till de aktuella leverantörerna vars kontaktuppgifter du också hittar i leverantörslistan.
Vid förnyad konkurrensutsättning är det frivilligt att även använda avtalsspärr.

Bra att veta
Anbud, CV, inställelsetider, mm finns publicerade under respektive leverantörs avtal som finns under avtalsdokument i Kommers. Dessa kan vara till stöd när du avgör vilken leverantör som får uppdraget utifrån
tilldelningskriterierna under Beställning/avrop ovan.
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