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2019-06-19

Plats och tid:

Mötesplats - ekonomiavdelningen, Stadshuset, kl 09:00 – 10:30

Beslutande:

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

Övriga närvarande:

Utses att justera:

Thomas Carlzon (C), ej beslutande
Mattias Hultqvist, upphandlingschef
Maria Karlsson, förvaltningssekreterare
Armend Aliu, projektledare
Stefan Goodwin, entreprenadupphandlare § 79
Linnea Pettersson, upphandlare § 80
Malin Kulaweera, upphandlare § 80
Anders Jansson

Justeringens plats och tid:

Upphandlingsavdelningen 2019-06-19 10:45
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Anders Jansson
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79-80

VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden
§ 79

2019-06-19
Dnr: UHN.2019.114

Upphandling av mätinstrument
Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Trimtec AB gällande mätinstrument för perioden 1 juli 2019 –
30 juni 2021 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlat upp mätinstrument.
Totalstationer och GPS.
Omfattningen är hela Värnamo kommuns behov av mätinstrument
under avtalsperioden enligt förfrågningsunderlaget.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning föreslår
upphandlingsnämnden besluta
att anta Trimtec AB gällande mätinstrument för perioden 1 juli 2019 –
30 juni 2021, med möjlighet till 1 + 1 års förlängning

Kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning har
inkommit med skrivelse daterad den 17 juni 2019.
Paragrafen förklaras som omedelbar justerad

Justerare
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VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden
§ 80

2019-06-19
Dnr: UHN.2018.244

Upphandling av trygghetslarm för särskilt boende
Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Phoniro AB gällande Trygghetslarm för särskilt boende för
perioden 2 juli 2019 – 1 juli 2024 månader med möjlighet till ytterligare
5 år förlängning, dock längst till 1 juli 2029.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar trygghetslarm för kommunens 10 särskilda
boenden. Leverantören åtar sig ett helhetsåtagande som innefattar bland
annat funktionsövervakning och drift av larmsystem, larmutrustning,
utbildning, support och användarstöd, systemintegrationer samt service,
reparationer och underhåll.
Upphandling omfattar leverans och idrifttagande av ett larmsystem
bestående av hårdvara och mjukvara. Systemet ska vara digitalt,
anpassat för aktuell verksamhet och tillgängligt dygnet runt.
Leverantören förvaltar system och anläggning samt ansvarar för
funktionsövervakning och drift. Server för loggning driftas av
leverantören.
I leveransen ingår systeminstallation med helhetsansvar vid drift
innehållande nedanstående punkter:
- Projektledning
- Drift och support av systemet.
- Utbildning av systemet.
- Service och underhåll under avtalsperioden.
- Funktionsövervakningar av systemets samtliga delar dygnet runt
veckans alla dagar.
- Återrapportering
Kommunen kan välja att köpa trygghetslarmet som produkt eller tjänst.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning föreslår
upphandlingsnämnden besluta
att anta Phoniro AB gällande Trygghetslarm för särskilt boende för
perioden 2 juli 2019 – 1 juli 2024 månader med möjlighet till ytterligare
5 år förlängning, dock längst till 1 juli 2029.
Kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning har
inkommit med skrivelse daterad den 13 juni 2019.
Paragrafen förklaras som omedelbar justerad

Justerare
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