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Dnr KS 2014/0240

Redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av VSarbeten och nyinstallation av värmekällor
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 efter dialog godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för
upphandling av VS-arbeten och nyinstallation av värmekällor
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2014, § 386 beslutat att vara delaktiga i
upphandlingen av VS-arbeten (rör) och nyinstallation av värmekällor.
Upphandlingsavdelningen presenterar förslag till förfrågningsunderlag av
ramavtal avseende köp av VS-arbeten och nyinstallation av värmekällor
uppdelat på 6 delområden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2012/0408

Upphandling av lastbilstransporter och entreprenadmaskiner
inklusive förare
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 förlänga
befintliga
ramavtal
av
lastbilstransporter
och
entreprenadmaskiner enligt upphandlingsavdelningens förslag kortast
möjligt inför att en ny upphandling genomförs
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I statistik för perioderna 1 oktober 2013 - 31 mars 2014 och 1 april 2014 –
30 september 2014 av lastbilstransporter och entreprenadmaskiner framgår
att flera typer av entreprenadmaskiner inte har använts under hela
avtalsperioden och att entreprenörer långt ner i rangordningen inte får några
beställningar.
Upphandlingsavdelningens förslag blir därför att förlänga ramavtalen
kortast möjligt inför att en ny upphandling genomförs.
Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att träffa nuvarande entreprenörer
och ta fram en kravspecifikation som är anpassad efter verksamhetens
behov.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 19 januari 2014
föreslagit att förlänga befintliga ramavtal av lastbilstransporter och
entreprenadmaskiner enligt upphandlingsavdelningens förslag kortast
möjligt inför att en ny upphandling genomförs.
En ny upphandling av Lastbilstransporter och entreprenadmaskiner finns
inte med i Upphandlingsplanen 2015. En ny upphandling är tidskrävande
och innebär att flera andra upphandlingar kan bli försenade eller i värsta fall
inte genomförda enligt plan. Bedömningen är ändå att nuvarande ramavtal
inte fungerar tillfredsställande och att en ny upphandling bör genomföras
snarast möjligt.
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Prot.utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen
Hamn- och gatuförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0534

Redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av
pann- och brännarservice
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 efter dialog godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för
upphandling av pann- och brännarservice
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2014, § 386 beslutat att vara delaktiga i
upphandlingen av pann- och brännarservice.
Upphandlingsavdelningen presenterar förslag till förfrågningsunderlag av
ramavtal avseende köp av pann- och brännarservice.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

