Nyhetsbrev om upphandlingar 2017-3
Detta nyhetsbrev syftar till att ge medarbetare, politiker och allmänhet information om
upphandlingsarbetet i Bollebygds kommun.

Följande upphandlingar har nyligen genomförts (ramavtal och
upphandlingar med högt värde):
Litteratur
Avrop har skett på SKI:s (SKL Kommentus Inköpscentral) ramavtal för litteratur. Ramavtalet
omfattar två delområden; 1. Böcker och ljudböcker (Adlibris AB rangordnad etta). 2. Böcker och
ljudböcker med biblioteksutrustning (Adlibris AB rangordnad etta).
Ramavtalet gäller från och med 2018-01-13.
Arbetskläder för bygg, el, varsel inklusive skor
Kommunen har tillsammans med Borås Stad, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner
upphandlat skor och arbetskläder. Upphandlingen delades upp i följande områden:
- Arbetskläder Bygg/Varsel
- Arbetskläder El
- Skor till ovan delar
Vinnande anbud för området ”skor” blev Skene Järn AB. För övriga delar har upphandlingen
avbrutits och kommer att göras om på nytt.
Hantverkartjänster – bygg
Kommunen har upphandlat hantverkartjänster för byggtjänster. Upphandlingen avser
kommunens behov för byggtjänster på och i kommunala fastigheter och anläggningar, såsom
skolor, förskolor, idrottshallar med mera.
Ramavtal har tecknats tecknas med tre leverantörer i rangordning:
1. L Bodens Bygg AB
2. Byggsiwe AB
3. Blue Wall Construction Väst AB
Ramavtalen gäller till och med 2019-10-31, med möjlighet till två års förlängning.
Naturinventeringskonsulter
Kommunen har med hjälp av Borås Stad upphandlat naturinventeringskonsulter.
Upphandlingen omfattar bland annat:
-Analys av grön infrastruktur i anslutning till utredningsområdet.
-Ge rekommendationer för att bevara värden vid eventuell exploatering och att ge förslag på
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder.
- Inventeringar som också omfattar inventeringar och beskrivningar av områdets friluftsvärden.
- Vara behjälpliga vid Miljökvalitetsbeskrivning (MKB) och miljökvalitetsnormer
Ramavtal har tecknats med tre leverantörer; Jakobi Sustainability AB, Svensk Naturförvaltning
AB samt Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB. Avrop sker genom förnyad
konkurrensutsättning.
2017-12-28

Ramavtalet gäller till och med 2019-10-31, med möjlighet till två års förlängning.
Konsulttjänster för ledar- och grupputveckling
Kommunen har genomfört en upphandling av konsulttjänster för ledar- och grupputveckling.
Upphandlingen omfattar individuell chefshandledning, grupputveckling och ledarskapsutveckling.
Ramavtal har tecknats med leverantören BeTe Konsulttjänster AB. Ramavtalet gäller till och med
2019-10-31, med möjlighet till två års förlängning.
Personalstöd
Kommunen har genomfört en upphandling av personalstöd. Tjänsten ska möjliggöra för
kommunens anställda att utan arbetsgivarens kännedom kostnadsfritt få stöd och rådgivning via
telefon i frågor som rör både arbetsliv och privatliv.
Avtal har tecknats med Falck Healthcare AB. Avtalet gäller till och med 2019-12-31, med
möjlighet till två års förlängning.
Kärnsystem, framtidens vårdinformationsmiljö
Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en
upphandling av ett nytt samlat IT-stöd, ett kärnsystem med tillhörande tjänster inom ramen för
programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.
Bollebygds kommun har möjlighet att avropa på delar av ramavtalet.
HVB för vuxna med missbruk/beroende
Kommun har deltagit i en ombudsupphandling som SKI (SKL Kommentus Inköpscentral)
genomfört. Syftet med upphandlingen var att tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga
behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende på boende som
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av behandling och
i vissa fall omvårdnad.
Upphandlingen omfattar:
- HVB utredning
- HVB behandling
- HVB omvårdnad
- Arbetskooperativ
Ramavtalen gäller från och med 2018-05-01 till och med 2020-01-14, med möjlighet till två års
förlängning.
Fordon
Kommunen har genomfört en upphandling av fordon:
- Skåpbilar till fastighetsavdelningen. Vinnande anbud blev Toveks Bil AB som ska leverera två
Volkswagen Caddy.
Skåpbilarna leasas genom Handelsbanken Finans AB i fem år.
Avtalsförlängningar:
Webbaserat rekryteringssystem
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Arbetskläder för elarbete
Kontorsmaterial
Elgrossistmaterial
Banktjänster
Massörtjänster
Elenergi
Fordon

Information
Upphandling av bostadsmoduler
Den 8 juni 2016 ingick kommunen ett avtal med företaget SmartBo AB. Någon annonserad
upphandling genomfördes inte utan kommunen hänvisade istället till undantaget synnerlig
brådska.
Konkurrensverket fattade 2017-10-24 beslut om att kommunen brutit mot reglerna om
annonsering i 15 kap. 4 § i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (ÄLOU).
En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska göras inom ett år från det att det aktuella avtalet
eller avtalen ingick. Eftersom denna tid hade passerat valde konkurrensverket istället att fatta ett
tillsynsbeslut och rikta kritik mot Bollebygds kommun.

Pågående och planerade upphandlingar
Upphandlingens namn
utförare, status
Boknings- och bidragslösningar
SKL, utvärdering
HVB ensamkommande barn
SKL, förarbete
Arbetskläder, bygg, varsel, och el
Borås stad, förarbete
Planarkitekter
Ulricehamns kommun, förarbete
Gallring av skog
Bollebygds kommun, förarbete
Digitala verktyg för skolmiljö
Bollebygds kommun, förarbete
Exploateringsingenjör – konsult
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Elgrossistmaterial
Borås stad, annonsering
Kontorsmaterial
Borås stad, förfrågningsunderlag
Läromedel
Borås stad, förfrågningsunderlag
Konferenslokaler
Ulricehamns kommun eller Bollebygds kommun,
förarbete
Litteratur
Borås stad, förarbete
Upphandlingskonsulter
Bollebygds kommun, förarbete
Malmgården - Flytt av Tingshuset och arrest samt mark, väg och VA-utbyggnad, Bollebygds
kommun, utvärdering
LSS-boende
Bollebygds kommun, förarbete
Byggprojektledare
Bollebygds kommun, annonsering
Särskoleskjuts
Bollebygds kommun, annonsering
Kart- och mättjänster
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Elfordon
HBV, utvärdering
Rörmaterial
HBV, överprövning
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Slam från reningsverk
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Slam från enskilda avlopp
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Stamnät/bredbandsinfrastruktur mellan Gesebol och Hultafors, Bollebygds kommun,
förfrågningsunderlag
MKB-konsulter
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
ÅVC-fraktioner
Marks kommun, annonsering
Fordon till hemtjänsten
Bollebygds kommun, annonsering (förnyad
konkurrensutsättning)
Fordonsleasing
Bollebygds kommun, förarbete
Tidplan
Förarbete – förfrågningsunderlag – annonsering – utvärdering - tilldelningsbeslut, eventuell
överprövning - avtalstecknande
För information om upphandlingar och avtal, kontakta upphandlingsansvarig Anders Simonsson
på 033-430 55 23 eller anders.simonsson@bollebygd.se.
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