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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 UppsalaLän, eller den han sätter i sitt
ställe fullmakt.

o att för uppdragsgivarensräkning upphandla förbrukningsmaterialtill sjukvården.

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

o att företräda uppdragsgivareni förvaltningsdomstol i det fall en överprövningsker.

o 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 upphandlingsområde.

Varuförsörjningen kommer att debitera uppdragsgivarenen avgift.Avgiften motsvarar1,5 %
av det totala avropade värdetlâr av köpta produkter (dock lägst 5 ODOSEK)från de tecknade
avtalen under avtalstiden. Avgiften debiteras kvartalsvis.

Uppdragsgivaren tecknar eget tilldelningsbeslut.

uppdragsgivaren bekräftar enligt ovan
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Eventuellt avvikande anslutningsdatum.
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Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av
Bäddmaterial VF2017-0042

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

o att för uppdragsgivarens räkning upphandla förbrukningsmaterialtill sjukvården.

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

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

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

Uppdragsgivaren tecknar eget tilldelningsbeslut.

Uppdragsgivarenbekräftar enligt ovan
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