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2019-10-10

Plats och tid:

Mötesplats ekonomiavdelningen, Stadshuset, kl 13:30 – 15:00

Beslutande:

Filip Andersson (M), ordförande
Laila Sedin (C)
Anders Jansson (S)
Patrik Ekwall (KD)
Anja Johansson (S)

Övriga närvarande:

Thomas Carlzon (C), ej beslutande
Mattias Hultqvist, upphandlingschef
Maria Karlsson, förvaltningssekreterare
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107-108

VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden
§ 107

2019-10-10
Dnr: UHN.2019.217

Material för kontor och skola samt datortillbehör
2018
Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Staples AB gällande material för kontor och skola för perioden
1 januari 2020 – 31 december 2021 med möjlighet till 1 + 1 års
förlängning.
att anta Lyreco AB gällande kopieringspapper för perioden 1 januari
2020 - 31 december 2021
att anta Staples AB gällande dator- och skrivartillbehör för perioden 1
januari 2020 - 31 december 2021
Ärendebeskrivning
SKL kommentus inköpscentral genomför upphandling av Material för
kontor och skola samt datortillbehör 2018 för Sveriges upphandlande
myndigheter.
Värnamo kommun ser en fördel av att ansluta sig till upphandlingen då
nuvarande ramavtal löper ut i början av januari 2020.
I kontors-, skol- och arbetsmiljöer finns stort behov av
förbrukningsmaterial som papper och pennor samt datortillbehör. Den
här upphandlingens syfte är att ta fram ett ramavtal med ett brett urval
av artiklar för allt som är nödvändigt för att utföra ett bra jobb oavsett
om det är i skolan eller på kontoret.
Förslag till beslut
Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta
att anta Staples AB gällande material för kontor och skola för perioden
1 januari 2020 – 31 december 2021 med möjlighet till 1 + 1 års
förlängning.
att anta Lyreco AB gällande kopieringspapper för perioden 1 januari
2020 - 31 december 2021
att anta Staples AB gällande dator- och skrivartillbehör för perioden 1
januari 2020 - 31 december 2021
Paragrafen förklaras som omedelbar justerad
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad
den 2 oktober 2019.
Beslut expedieras till:

Justerare
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VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden
§ 108

2019-10-10
Dnr: UHN.2019.214

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Swea Energi AB, gällande bensin, etanol, diesel och
färgad HVO i bulk för perioden 1 oktober 2019 – 30 september
2021 med möjlighet till flera förlängningar dock längst till 30
september 2023.
att anta Eco-1 Sverige filial, gällande ofärgad HVO i bulk för
perioden 1 oktober 2019 – 30 september 2021 med möjlighet till
flera förlängningar dock längst till 30 september 2023.
Ärendebeskrivning
SKL kommentus inköpscentral har upphandlat eldningsprodukter och
drivmedel i bulk 2018 för Sveriges upphandlande myndigheter.
Ramavtalet innehåller ett stort utbud av fossil- och biobaserade
drivmedel och eldningsprodukter som levereras via tankbilsservice
direkt till Värnamo kommuns lokala anläggning.
Ramavtalet ställer höga krav på miljö- och produktutvecklingsarbete,
vilket innebär att man kan välja produkter med lägre miljöpåverkan än
traditionella fossilbaserade produkter och få tillgång till nya produkter
inom upphandlingsområdet under ramavtalets giltighetstid.
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 är giltigt till oktober 2021
med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Värnamo kommun är avropsberättigad på avtalet vilket löper 1 oktober
– 30 september 2021 med möjlighet till två års förlängning.
Förslag till beslut
Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta
att anta Swea Energi AB, gällande bensin, etanol, diesel och färgad
HVO i bulk för perioden 1 oktober 2019 – 30 september 2021 med
möjlighet till flera förlängningar dock längst till 30 september 2023.
att anta Eco-1 Sverige filial, gällande ofärgad HVO i bulk för perioden
1 oktober 2019 – 30 september 2021 med möjlighet till flera
förlängningar dock längst till 30 september 2023.
Paragrafen förklaras som omedelbar justerad
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad
den 7 oktober 2019.
Beslut expedieras till:
Justerare
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