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Sammanträdesdatum: 2019-06-14

Punkt 17
Upphandling
Tilldelningsbeslut och avtalstecknande för sakkunnigt biträde till
kommunrevisionen från den 1 januari 2020.

Beslut
Kommunrevisionen beslutar
att

efter genomgång och bedömning av de inkomna anbuden i
enlighet med de angivna utvärderingskriterierna fatta beslut
om tilldelning,

att

godkänna tilldelningsbeslutet,

att

baserat på angivna utvärderingskriterier beslutades att anta och
tilldela PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) uppdraget
som sakkunnigt biträde till kommunrevisionen, för en avtalsperiod
om två (2) år, med option på ytterligare två (2) år. Avtalsstart den
1 januari 2020, med möjlighet till två (2) års förlängning. Avtal
kommer tidigast att ingås nästkommande vardag efter 2019-06-24.

Ärendet
Vid sammanträdet den 14 juni 2019 beslutade kommunrevisionen, baserat på
angivna utvärderingskriterier, att anta det anbud som bedömts som ekonomiskt
mest fördelaktigt med tilldelningsgrund bästa förhållande mellan pris och kvalité.
Kommunrevisionen beslutade att anta anbud och teckna avtal med PwC
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 556029-6740) som sakkunnigt biträde
för kommunrevisionen, för revisionsår 2020 till och med revisionsår 2021
(grundavtalsperiod 2020-01-01--2021-12-31).
Om Uppsala kommun inte skriftligen säger upp avtalet till upphörande senast sex (6)
månader före grundavtalsperiodens slutdatum så löper avtalstiden på som längst fram
till och med 2023-12-31. Under optionsavtalsperioden har Uppsala kommun rätt att
skriftligen säga upp avtal till upphörande med sex (6) månaders uppsägningstid.
Ordförande och vice ordförande uppdras att på kommunrevisionens vägnar teckna
avtalet när avtalsspärren (överklagandetiden) har löpt ut, tidigast den 25 juni 2019.
Justerandes si

Utdragsbestyrkande

