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Dnr KS 2014/0158

Upphandling av livsmedel - köp i butik, försäljning av livsmedel inklusive leverans samt snabbgross
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− efter dialog godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av livsmedel genom köp i butik, försäljning och leverans samt
snabbgross
− paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 28 januari 2014, § 22, beslutat att de ska vara delaktiga i upphandlingen av livsmedel.
Upphandlingsavdelningen presenterar förslag till förfrågningsunderlag av
ramavtal avseende köp av livsmedel från butik i 12 olika geografiska områden, försäljning och leverans av livsmedel inom 6 geografiska områden
samt möjlighet till köp i snabbgross inom Varbergs centralort.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2014 föreslagit att
− efter dialog godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av livsmedel genom köp i butik, försäljning och leverans samt
snabbgross
− paragrafen justeras omedelbart.
Upphandlingen vänder sig till verksamheter där pedagogiska inköp förekommer eller inköp av mindre storlek i konsumentförpackning där storköksverksamhet inte finns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0159

Upphandling av färskt och fryst bröd
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− anta anbud från Skällinge Hembageri AB för tecknande av ramavtal
avseende färskt bröd
− avbryta upphandlingen av fryst bröd då inga anbud kommit in
− ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg
− paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har upphandlat avtal avseende färskt och fryst
bröd.
Upphandlingen har skett i samråd med ansvarig på serviceförvaltningen.
Två anbud har kommit in på färskt bröd. Inga anbud har kommit in på fryst
bröd.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 föreslagit att
− anta anbud från Skällinge Hembageri AB för tecknande av ramavtal
avseende färskt bröd
− avbryta upphandlingen av fryst bröd då inga anbud kommit in
− ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg.
Fryst bröd bröts ut ur grossitupphandlingen för att möjliggöra för fler att
lämna anbud, dock inkom inga anbud. Eftersom inga anbud inkom på fryst
bröd så kommer en direktupphandling ske av detta behov under hösten. Behovet bedöms ligga under direktupphandlingsgränsen.
Östras Bröd har lämnat en förklaring till varför de valt att inte lämna något
anbud, de hävdar att de på grund av antalet leveranställen inte ser någon
lönsamhet i affären för deras del.
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Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samtliga anbudsgivare
Upphandlingsavdelningen
Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0160

Upphandling av färsk och fryst fisk
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− anta anbud från Feldts Fisk & Skaldjur AB avseende färsk fisk
− avbryta upphandlingen avseende fryst fisk då inga anbud kommit in
− paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har upphandlat avtal avseende färsk och fryst
fisk.
Upphandlingen har skett i samråd med serviceförvaltningen.
Tre anbud har kommit in.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 föreslagit att
− anta anbud från Feldts Fisk & Skaldjur AB avseende färsk fisk
− avbryta upphandlingen avseende fryst fisk då inga anbud kommit in.
Upphandlingsavdelningen har valt att bryta ut fryst fisk från grossistupphandling för att möjliggöra för fler anbudslämnare. Det resulterade i att
inte någon lämnade anbud. Fryst fisk får därför upphandlas på nytt och troligen behöver upphandlingsavdelningen invänta avtalstecknandet för
grossistupphandlingen innan en ny förfrågan annonseras.
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Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samtliga anbudsgivare
Upphandlingsavdelningen
Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0157

Upphandling av mejeriprodukter
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− anta anbud från Olsegården Partiaffär AB för tecknande av ramavtal
avseende mejerivaror till tillagningskök och större mottagningskök
− ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg
− paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har upphandlat avtal avseende mejeriprodukter.
Upphandlingen har skett i samråd med serviceförvaltningen.
Två anbud har kommit in.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 föreslagit att
− anta anbud från Olsegården Partiaffär AB för tecknande av ramavtal
avseende mejerivaror till tillagningskök och större mottagningskök
− ramavtal tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg.
Olsegården Partiaffär AB har offererat Arlas sortiment.
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Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samtliga anbudsgivare
Upphandlingsavdelningen
Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

