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Nyheter:

Planerade upphandlingar 2020:

Upphandlingsdialog

Planerad annonsering vinter/vår

Tisdagen den 19/11 kl.18 hade
upphandlingsenheten upphandlingsdialog i Cafeterian på Kommunhuset i
Broby.

Konferenstjänster
Skogsförvaltning
Arbetskläder och skor
Digital informationsplattform
Fastighetstekniska arbeten
Fotografitjänster
Nytt kommunhus i Broby
Enkätverktyg
Avfallstransporter
Fordon
Trygghetslarm - Osby
Terminalglasögon
Däck och däckservice
Tyger och garner
Kök och matsal Prästavångskolan
Tekniska konsulttjänster inom bygg och anläggning 2020
Följeforskare – Verksamhetsanalys av kommunens skolor
Möbler och inventarier förskola - Osby
Svetsutrustning och svetsmaterial
Kemisk-tekniska produkter, städmaterial, pappers- och
plastartiklar

Det var god uppslutning med många
deltagare från det lokala näringslivet,
leverantörer och övriga intressenter.
Innehåll:
 Processen Om-, till-, och
nybyggnad
 Upphandlingar för Nytt
kommunhus
 Aktuella upphandlingar
 Övriga frågor
Finns det önskemål om några särskilda
ämnen eller frågor som vi ska ta upp på
nästa upphandlingsdialog får ni gärna
skicka dessa per mejl till:
upphandling@ostragoinge.se

Prenumeration på nyhetsbrevet
Prenumerera på detta nyhetsbrev genom
att meddela din e-postadress på någon
av kommunernas hemsidor.

Elektroniska fakturor
Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig
sektor ska faktureras med elektronisk faktura (efaktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär
att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka efakturor enligt den nya standarden, och att alla
offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.
Kommunerna tar emot elektroniska fakturor genom
samarbetspartnern Pagero, www.pagero.se, som nås på
info@pagero.com och 031 – 730 88 00.
Kommunerna tillhandahåller en fakturaportal som
leverantörer kan nyttja för att skicka elektroniska
fakturor till kommunerna. Kontakta Emma Löndahl på
upphandlingsenheten för mer information om hur ni får
tillgång till fakturaportalen.
Förbättringsförslag och andra synpunkter på detta
nyhetsbrev mottas gärna på: upphandling@ostragoinge.se.
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