Älvsjö stadsdelsnämnd

PLAN FÖR UPPHANDLING 2020

Nämnden planerar inga upphandlingar 2020 pga Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen från 1 juli 2020 slås samman till en nämnd. Nedan finns tidigare planerade
upphandlingar.

Anvisningar
Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde ä
miljoner ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras
starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma eller centrala uppha
tar upphandlingsansvarig nämnd upp upphandlingen på sammanställningen. Kontaktuppgifter anges för upphandlings- och inköpsansvarig samt för upphandlings- och inköpssamordnare.
frågor, kontakta Ingrid Eklund, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:ingrid.eklund@stockholm.se Tel: 08-508 29045
Kontaktuppgift förvaltningen, mailadress och telefonnummer
Tuula Kipinoinen Ericsson, 08- 508 21065, tuula.kipinoinen@stockholm.se
Upphandlings- och inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer
Tuula Kipinoinen Ericsson, 08- 508 21065, tuula.kipinoinen@stockholm.se
Upphandlings- och inköpssamordnare, namn, mailadress och telefonnummer
Monika Marek, monika.marek@stockholm.se; 08-508 24 115

Planerade upphandlingar
Avtalsområde
Nämnden planerar inga
upphandlingar 2020 pga
Älvsjö och HägerstenLiljeholmen från 1 juli 2020
slås samman till en nämnd.
Nedan finns tidigare
planerade upphandlingar.

Beskrivning

Planerat startdatum för
upphandling

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

Uppskattat kontraktsvärde

Lokalvårdtjänster

Driftentreprenad för
servicehusrestaurang samt
leverans av heldygnskost till
vård- och omsorgsboenden

Handledartjänster

Upphandlingen avser följande typer 2019-01-01
av lokalvårdstjänster:
- Regelmässig lokalvård
- Allergistädning
- Storstädning/flyttstädning
- Tillfällig (extra) städning
- Fönsterputs- Golvvård
- Sanering
- Lokalvårdsrelaterade
arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar:
2018/2019
- Drift av servicerestaurang
- Tillagning och servering av mat i
restaurang för sittande gäster
- Tillagning lunch/matlådor till
boende inom servicehuset och
närområdet
- Tillagning och leverans av
heldygnskoster till Solberga och
Kristallgårdens vård- och
omsorgsboende och luncher samt
råvaror till frukost och ett mellanmål
till dagverksamhet på Solberga
- Leverans av beställda råvaror till
Solberga samt till Kristallgårdens
vård- och omsorgsboende.

2020-10-01-2025-09-30

10 MKR

2019-08-01-2023-07-31

16 MKR

Verksamhetshandledning med fokus 2019-01-01
på utveckling och stöd i arbetet.
Områden:
1) Socialtjänst - Barn och ungdom
2) Socialtjänst -Vuxna
3) Socialtjänst -Stöd service och
förebyggande ungdom
4) Äldreomsorg
5) Missbruk och relationsvåld
6) Förskoleverksamhet

2020-01-01-2023-12-31

?

Projekt - ombyggnation

Ombyggnation av Örby stlotts
plaskdamm

2018/2019

2019-09-30- 2020-05-30

3 MKR

are planerade

nlagda värde är över 2
derlag planeras att
centrala upphandlingar
pssamordnare. Vid
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