file_0.png


file_1.wmf


Reviderat ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Samhällsbyggnadsnämnden	2020-04-09	sbf/2011:364	

file_2.emf
 




 



file_3.wmf
 



	TJÄNSTESKRIVELSE	1[1]
/Eget_Förvaltning/ 
	/Dokumentdatum/ 	Dnr /Ärendebeteckning/ 

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/
Hemsida www.botkyrka.se ·  Kontaktcenter 08-530 610 00 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 




10 B
Ny budget och tilldelningsbeslut för Rikstens Företagspark etapp 1 (sbf/2011:364)

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:
	Kommunfullmäktige fastställer ny nettobudget om -8 000 000 kronor, vilket innebär ökade kostnader om 19 835 000 kr och oförändrade intäkter, för projektet Rikstens Företagspark etapp 1, 9187, enligt bilaga 1.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del:
	Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela anbudslämnare nr X, entreprenaden för utbyggnaden av Rikstens Företagspark etapp 1, 9187 (under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar fastställer ny budget enligt punkt 1). 


Sammanfattning
För utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknad har en samlad politisk ledning beslutat om att skapa en företagspark i anslutning till stadsdelen Riksten i Tullinge. Projektet Rikstens företagspark är idag uppdelat i två etapper med varsitt projektnummer, Rikstens företagspark etapp 1 med projektnummer 9187 och Rikstens företagspark etapp 2 med projektnummer 9184. För etapp 1 är en detaljplan framtagen och har vunnit laga kraft och för etapp 2 pågår detaljplaneläggning. 

På grund av ökade kostnader, vilket uppdagats i pågående upphandling av entreprenad för etapp 1, så äskar projektet för etapp 1, om en ny budget. De ökade kostnaderna beror främst på sämre grundläggningsförhållanden på platsen samt generellt ökade kostnader för entreprenader på marknaden. Projektet är relativt framtungt med stora investeringar i första etappen, varför projektet nu begär ett tilläggsanslag om 19 835 000 kr för etapp 1 (en nettobudget om -8 000 000 kronor), enligt bilaga 1. Ekonomin för helheten av projektet Rikstens företagspark ser fortsatt bra ut och vi beräknar få ett positivt nettoresultat totalt sett om ca 25-30 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta tilldela föreslagen anbudslämnare entreprenaduppdraget och delegerar till samhällsbyggnadsdirektören att teckna entreprenadkontraktet. Detta under förutsättning att Rikstens företagspark etapp 1 erhåller ny budget av kommunfullmäktige. 

Då ärendet omfattas av sekretess så bifogas ingen anbudsutvärdering till denna tjänsteskrivelse. En anbudsutvärdering kommer att presenteras på nämndsammanträdet.

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fått information om den tilldelning som gjordes i februari. Denna tilldelning överprövades av det företag som nu genom denna tjänsteskrivelse föreslås tilldelas entreprenaden. Vid en djupare genomgång av förfrågningsunderlaget visade det sig att kravet om att namnge tillståndsansvarig och att bifoga en APD-plan (arbetsplatsdisposition) inte uppfylldes av den anbudslämnare som kommunen först tilldelade entreprenaden. Kommunen beslutade då att återkalla tilldelningsbeslutet och att göra om anbudsutvärderingen, vilket resulterat i förslaget ovan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09, utgör underlag för beslutet. 

