Upphandlingsfunktionen
Upphandling@ostragoinge.se
Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig
Veronica Bertilsson, Upphandlare
Emma Löndahl, Upphandlare
Gustaf Strand, Upphandlare

Upphandlingsnytt
Nyheter:

Nr. 03 - 2016
Planerade upphandlingar 2016:
Planerad annonsering i kvartal 3:

Upphandlingsdialoger i höst
Tisdagen den 22/11 inbjuds företagare
att delta i upphandlingsdialog i Osby kl.
18:00-20:00. Mötet hålls på näringslivscenter. Anmälan senast den 18/11 till:
upphandling@ostragoinge.se
Onsdagen den 23/11 inbjuds företagare
att delta i upphandlingsdialog i Broby
kl. 18:00-20:00. Mötet hålls i
Kommunhusets Cafeteria. Anmälan
senast den 18/11 till:
upphandling@ostragoinge.se

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.

Fakturering
Vid fakturering är det viktigt att
fakturan ställs ut korrekt. Mottagare är
Östra Göinge kommun eller Osby
kommun. Det måste anges ett fyrsiffrigt
referensnummer på fakturan.
Prenumerera på detta nyhetsbrev genom
att meddela din e-postadress på någon
av kommunernas hemsida.

Larm- och bevakningstjänster
Städning av jourlägenheter
Miljöförskola Hanaskog
Flaggor med tillbehör
Släckbil till räddningstjänsten
Däckservice
Hisservice
VA-material
Förstahandsbrandskydd
Elektronisk körjournal
TV-inspektion av VA-ledningar
Mottagning och hämtning av matavfall

Planerad annonsering i kvartal 4:
Grus- och stenmaterial
Skolskjuts
Rekryteringstjänster
Fakturaskanning
Mattransportskåp
Arbetskläder och skor – teknik m.fl.
Passer- och entrésystem Osby simhall
Nyckelsystem till hemtjänst och hemsjukvård
Besiktningstjänster (el, OVK etc.)
Sport- & idrottsutrustning samt besiktning av sport- &
idrottsanläggningar

Planerad annonsering 2017
Vinterväghållning

Hyra av textilier och
tvättservice

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.
Förbättringsförslag och andra synpunkter på detta
nyhetsbrev emottages gärna på:
upphandling@ostragoinge.se.
Nästa nummer utkommer i december.

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
Gustaf Strand, 044 – 775 60 23, gustaf.strand@ostragoinge.se

