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VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden
§ 47

2019-04-10
Dnr: UHN.2019.38

Upphandling av finansiell fordonsleasing 2017
Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Nordea Finans AB, gällande finansiell fordonsleasing
för perioden 1 maj 2019 – 5 september 2020 med möjlighet till 1
års förlängning.
Ärendebeskrivning
Upphandlingsavdelningen har gjort en förnyad
konkurrensutsättning av finansiell fordonsleasing 2017 på det
avtal som SKL Kommentus har upphandlat och som Värnamo
kommun har valt att göra en avropsanmälan på.
Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar
En leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar
fordon enligt önskemål om modell och varumärke från
beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut bilen/bilarna
till beställaren, som varje månad betalar en leasingavgift.
Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar.
Förslag till beslut
Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden
besluta
att anta Nordea Finans AB, gällande finansiell fordonsleasing
för perioden 1 maj 2019 – 5 september 2019 med möjlighet till
1+1 års förlängning.
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad
den 4 april 2019.
Paragrafen förklaras som omedelbar justerad
Beslut expedieras till:

Justerare
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VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden
§ 48

2019-04-10
Dnr: UHN.2018.201

Upphandling av grusbil till tekniska förvaltningen
Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Svenstigs Bil AB för leverans av en styck grusbil till
tekniska kontoret till en kostnad av 2 121 088 SEK exklusive
moms.
Ärendebeskrivning
Värnamo kommun har upphandlat en styck grusbil.
Upphandlingsavdelningen har genomfört Upphandling av
grusbil till tekniska förvaltningen.
Underlag till upphandlingen upprättats av
upphandlingsavdelningen i samarbete med ansvarig inom
området på tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden
besluta
att anta Svenstigs Bil AB för leverans av en styck grusbil till
tekniska kontoret till en kostnad av 2 121 088 SEK exklusive
moms.
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad
den 3 april 2019.
Paragrafen förklaras som omedelbar justerad.

Beslut expedieras till:

Justerare
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