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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6#241
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Dnr2017/1.1_68-'<3

Fullmakter avseende medverkan i Varuförsörjningons upphandling
av förbrukningsmaterial till sjukvården
[NLEDNING
Varuförsörjningen är ett samarbete mellan landstingen/regionerna Dalarna, Väst-
manland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården
med förbrukningsartiklar av engångsl-zaraktär.Det sker dels genom upphandlingar
men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Beredning
Bilaga KS 2017/172/1, fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningen upphand-
ling av Enteralt nutritionsmaterial och sondnäringar och kosttillägg VF2017-0030
Bilaga KS2017/172/2,, fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningen upphand--
ling av häddmaterial VF2017-0042

Upphandlare Linda Malta föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenbeslutar
att ge fullmakt till förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Län,
Per-Erik Sjögaard, eller den han sätter i sitt ställe, att för Salakommuns räkning upp-
handla förbrukningsmaterial till sjukvården, samt
a_tt,efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbeslut, för uppdragsgivaren
skriva avtal med de valda leverantörerna.
att företräda Salakommun i förvaltningsdomstol idet fall en överprövnings sker,
ag för Salakommunsräkning förvalta avtaletunderlöpandeavtalsperiodgenomatt
bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkboch sorti-
mentsförändringar och leveransvillkor.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttge fullmakt till förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Län,
Per-Erik Sjögaard, eller den han sätter i sitt ställe, att för Salakommuns räkning upp-
handla förbrukningsmaterial till sjukvården, samt
an, efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbeslut, för uppdragsgivaren
skriva avtal med de valda leverantörerna,
a_ttföreträdaSalakommun i förvaltningsdomstoli det fall enöverprövningssker,
samt
att för Salakommuns räkning förvalta avtalet under löpande avtalsperiod genom att
bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sorti-
mentsförändringar och leveransvillkor.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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HaelenaWesterlundKategoriledare 0/ ‘I1//M’.-*8 gÅl
018- 6'11 66 96
helena.westerlunf@varuforsorjningen.se.

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av
Enteralt nutritionsmaterial och sondnäringar och kosttillägg VF2017-0030

Salakommun, 212000-2098(nedan kallad uppdragsgivaren)ger härmed Per Erik Sjögaard,
förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Län, eller den han sätter i sitt
ställe fullmakt.

o att för uppdragsgivarensräkning upphandla förbrukningsmaterialtill sjukvrden.

o att, efter det att uppdragsgivarenmeddelat tilldelningsbeslut,för uppdragsgivarenskriva
avtal med de valda leverantörerna.

o att företräda uppdragsgivaren iförvaltningsdomstol i det fall en överprövningsker.

o att för uppdragsgivarens räkning förvalta avtalet under löpandeavtalsperiodgenom att
bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar,produkt- och
sortimentsförändringar och leveransvillkor.

l fullmakten ingår även omtagsupphandling,om detta blir nödvändigtefter dom i domstol och
tilläggsupphandling inom ramen för i fullmakten angivna upphandlingsområde.

Varuförsörjningen kommer att debitera uppdragsgivaren en avgift. Avgiften motsvarar 1,5 %
av det totala avropade värdetlår av köpta produkter (dock lägst5DOOSEK)från de tecknade
avtalen under avtalstiden.Avgiften debiteras kvartalsvis.

Uppdragsgivaren tecknar eget tilldelningsbeslut.

Uppdragsgivaren bekräftar enligt ovan

Ort och datum Organisation

Sala 2017-09-12 Sala kommun

Namnochbefattnin M Namnförtydligande
./3 -/I I j-

Kommunchef JennyNolhage
Fakturaadrêss Fakturareferens

ox 75 J
733 21 SALA

Telefon E-post

0224-74 72 15 linda.malta@sala.se

Eventuellt avvikande anslutningsdatum.
P.g.a. pågående eget avtal kan vi ansluta till avtalet .......................................

Datum

Varuförsörjningen
Virdings Allé 32 e l 75450 Uppsala l tfn 010-51100 00vx j fax 013-551245 l org nr 232100-0024

www.varuforsorjningen.se 1
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018- 617 40 31
Eva.palm@varuforsorjningen.se

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av
Bäddmaterial VF2017-0042

Salakommun, 212000-2098(nedan kallad uppdragsgivaren)ger härmed Per Erik Sjögaard,
förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Län, eller den han sätter i sitt
ställe fullmakt.

o att för uppdragsgivarensräkning upphandla förbrukningsmaterialtill sjukvården.

o att, efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbesiut, för uppdragsgivaren skriva
avtal med de valda leverantörerna.

o att företräda uppdragsgivaren i förvaltningsdomstol i det fall en överprövningsker.

- att för uppdragsgivarens räkning förvalta avtalet under löpande avtalsperiod genom att
bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar,valutajusteringar,produkt-och
sortimentsförändringar och leveransvillkor.

l fullmakten ingår även omtagsupphandling, om detta blir nödvändigt efter dom i domstol och
tilläggsupphandling inom ramen för i fullmakten angivna upphandlingsomräde.

Varuförsörjningen kommer att debitera uppdragsgivarenen avgift.Avgiften motsvarar 1,5 %
av det totala avropade värdetlår av köpta produkter (dock lägst 5OOOSEK)frän de tecknade
avtalen under avtalstiden. Avgiften debiteras kvartalsvis.

Uppdragsgivaren tecknar eget tilldelningsbeslut.

uppdragsgivaren bekräftar enligt ovan

Ort och datum Organisation

Sala 2017-09-12 Sala kommun

Namnochbefattning",j., Namnförtydligande -l

K/?å/Mløq/j Kommunchef JennyNolhage
' 'akturaadreés Fakturareferens
I Box 75

733 21 SALA

Telefon E-post

0224-74 72 15 linda.malta@sala.se

Eventuellt avvikande anslutningsdatum.
P.g.a. pågående eget avtal kan vi ansluta till avtalet .......................................

Datum

Varuförsörjningen
VirdingsAllé 32 B l 75450Uppsala l tfn 010-5110000vx j fax 013-551240 l org nr 232100-0024
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