Bilaga 7a till verksamhetsplan 2017
Kungsholmens sdn

PLAN FÖR UPPHANDLING
Vid frågor, kontakta Henrik Svenonius, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:henrik.svenonius@stockholm.se Tel: 08-508 293 18

Kommentar

Anvisningar
Denna mall ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda
värde är över 1.8 miljoner ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett
förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.
Mallen ska även användas för sammanställningen av befintliga entreprenadavtal med individanknytning. Med individanknytning avses verksamheter där stadens invånare/brukare
nyttjar en kommunal tjänst exempelvis, vård- och omsorg, LSS-verksamhet, parklek, ungdomsgård.

Planerade upphandlingar
Avtalsområde

Beskrivning

Kostupphandling
Larm, samordnad upphandling flera sdn
Hantverksttjänster

Kost till Serafens VOB samt Gläntans
DV
Trygghetslarm till särskilda boenden
Ramavtal för olika hantverkstjänster,
gemensamt med alla sdn

Planerat
Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m)
startdatum för
inkl förlängningsoptioner
upphandling

Uppskattat kontraktsvärde

Kontraktstyp
(vara/tjänst/
entreprenad)

1/1/2017

2017-06-01 - 2021-05-31

22 mnkr

11/14/2016

2018-01-01 - 2022-12-31

?

Tjänst
?

11/1/2016

2018-06-01 - 2022-05-31

10 mnkr

Tjänst

Utförare

Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m)
inkl förlängningsoptioner

Temabo AB
Attendo
Norandia

2011-02-01 - 2019-10-31
2012-06-01 - 2021-01-31
2013-11-01 - 2024-01-31

Assist

2013-12-01 - 2021-11-30

11/1/2018

Omsorgshuset

2015-09-01 - 2019-08-31

2017-09-xx

Befintliga entreprenadavtal med individanknytning
Avtalsområde (tex parklek, LSS boende) Beskrivning (ex verksamhetens namn)

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende
Gruppbostäder LSS
Hemtjänst

Alströmerhemmet
Solbacken
S:t Erik
Kungsholmen och Kristinebergs
gruppbostäder
Nattpatrulltjänster

Datum för nästkommande
beslut om förlängning
alternativt uppsägning
1/19/2017
2018-05-xx
2019-05-xx

Kontaktuppgifter
Anvisning
Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och inköp med namn, telefonnummer och e-

Upphandlings- och inköpsansvarig
Snorre Berglund, 50808278
Upphandlings- och inköpssamordnare
Thomas Levin, 50808056

