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Upphandlingsnytt
Nyheter:

Nr. 01 - 2016
Planerade upphandlingar 2016:
Planerad annonsering i kvartal 1:

Nya tröskelvärden
Från och med 2016-01-01 gäller nya
tröskelvärden:
LOU
Varor och tjänster
1 910 323 kr
Byggentreprenader 47 758 068 kr
Direktupphandling
534 890 kr
LUF
Varor och tjänster
3 820 645 kr
Byggentreprenader 47 758 068 kr
Direktupphandling
993 368 kr
Dessa värden gäller t.o.m. 2017-12-31.

E-faktura
Kommunerna kan ta emot e-fakturor i
stället för pappersfakturor. Fördelarna
är bl.a. lägre kostnader, färre fel och
betalningar i tid. Samarbetspartner är
Pagero, www.pagero.se, som nås på
info@pagero.com och 031 – 730 88 00.

Tekniska konsulttjänster
Städning av jourlägenheter
Besiktningstjänster (el, OVK etc.) Solpaneler
Skördare och skotare
Däckservice
Tjänst för försäljning av fordon Skrivare & kopiatorer
Fastighetstekniska arbeten – el & måleri
Kemisk-tekniska produkter, städmaterial och pappers- plastartiklar
Slamavvattnare till avloppsreningsverk (SBVT)
Bemanningstjänster avseende socialsekreterare

Planerad annonsering i kvartal 2:
Fastighetstekniska arbeten
Profilprodukter
Centrumombyggnad i Hanaskog Hisservice
Mattransportskåp
Förstahandsbrandskydd
Vinterväghållning
Släckbil till räddningstjänsten
Chassi till tankbil
Arbetskläder och skor – teknik m.fl.
Marklägenheter i Hanaskog (Göingehem)
Luftgångshus i Broby (Göingehem)
Värmekameror till räddningstjänsten
Nyckelsystem till hemtjänst och hemsjukvård
Schemaläggningsprogram till skola
Sport- & idrottsutrustning samt besiktning av sport- &
idrottsanläggningar

Upphandlingsdialog

Planerad annonsering i kvartal 3:

Onsdagen den 16/3 inbjuds företagare
att delta i upphandlingsdialog i Osby kl.
18:00-20:00. Mötet hålls på näringslivscenter. Anmälan senast den 14/3 till:
upphandling@ostragoinge.se

Renovering av badhuset i Broby
Skolskjuts

Tisdagen den 12/4 inbjuds företagare att
delta i upphandlingsdialog i Broby kl.
18:00-20:00. Mötet hålls i
Kommunhusets Cafeteria. Anmälan
senast den 8/4 till:
upphandling@ostragoinge.se

Prenumerera på detta nyhetsbrev genom
att meddela din e-postadress på någon
av kommunernas hemsida.

Larm- och bevakningstjänster
Miljöförskola Hanaskog och
Knislinge

Planerad annonsering i kvartal 4:
Grus- och stenmaterial

Listan över de planerade upphandlingarna är preliminär
och kan komma att ändras, genom att upphandlingar
tillkommer eller faller bort. Uppdatering av listan sker i
varje kommande nummer. Nästa nummer av
Upphandlingsnytt kommer sista veckan i april.
Förbättringsförslag och andra synpunkter på detta
nyhetsbrev emottages gärna på:
upphandling@ostragoinge.se.

Kontakta oss på upphandlingsfunktionen:
Daniel Oredsson, 044-775 60 27, daniel.oredsson@ostragoinge.se
Veronica Bertilsson, 044-775 60 81, veronica.bertilsson@ostragoinge.se
Emma Löndahl, 044-775 60 82, emma.londahl@ostragoinge.se

