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Upphandlingsutskott

Plats

Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 19 september, 2013 kl. 11.50-12.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Benny Augustsson

Paragrafer

§ 9-10

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Birgitta Andersson

Ordförande

.............................................................................................

Christer Thobiasson (M)

Justerande

.............................................................................................

Benny Augustsson (S)

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott
2013-09-19

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2013-12-20
2014-01-14

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott,
Sundsgatan 29, Vänersborg

..............................................................................

Birgitta Andersson
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Upphandlingsutskott

Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M) ordförande
Benny Augustsson (S) vice ordf.
Åsa Johansson (S)
Bengt Wallin (FP)

Ersätter

Bo Carlsson (C) 2 vice ordförande
Anders Viklund (MP)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Anna-Karin Svensson, kostchef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Upphandlingsutskott

Ärenden

Sid

§9

Val av justerare

4

§ 10

Upphandling av livsmedel TV-SAM 2014

5
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Upphandlingsutskott

§9

Dnr SBN 2013/1

Val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Benny Augustsson(S)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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§ 10

SBN 2013/147

Upphandling av livsmedel
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Svensson, kostchef informerar samhällsbyggnadsnämnden om upphandling av
livsmedel, arbetet startades 2011 och själva upphandlingen delades upp två delar, grossist
och producent/leverantör. Denna inriktning gjordes för att få bättre kontroll över
produkterna och en bättre kvalitet.
Upphandlingen är gjord tillsammans med Trollhättans stad, Vänersborgs- Sotenäs-,
Strömstad-, Lysekil-, Munkedal- och Tanums kommuner.
Överprövning har åter skett på upphandlingen, rättande efter föregående dom har gjorts.
Upphandlingen har för andra gången blivit omprövat och där gör Förvaltningsrätten en ny
bedömning och på grund av detta måste vi nu göra om upphandlingen.
Med anledning av att Trollhättans Stad med flera har upphandling av livsmedel TV-SAM
2014 dnr KS2013/46 blivit föremål för omprövning mål 21-94-1 ses svårigheter att hinna
teckna kontrakt i denna upphandling eller i någon ny upphandling enligt LOU innan
innevarande avtal löper ut.
Övergångslösning måste genomföras för att tillgodose myndigheternas behov och
skyldigheter. Omfattningen av tidsperioden för övergångslösningen är beaktad med hänsyn
till konkurrensverkets rekommendation.

Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutar
att nuvarande avtal Livsmedel TV-SAM 2012 ÖGL-G med Svenskt Cater AB med
organisationsnummer 556068-9738 förlängs att gälla t.o.m. 2014-03-31 därefter antas
samma leverantör enligt bifogat avtal då de lämnat anbud med lägst pris att gälla
2014-04-01—2015-04-30 med möjlighet till 6 månaders förlängning.
att ge ordförande i uppdrag att underteckna tilldelningskontrakt.
____________

Protokollsutdrag
Kostchef
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