Upphandlingsplan 20202021

UPPHANDLINGSPLAN 2020-2021
visar upphandlingar som ska göras till följd
av att avtal löper ut, men också helt nya
upphandlingar.
Upphandlingsplanen är preliminär och kan
komma att förändras.

UPPHANDLINGSPLAN 2020-2021
är indelad i kommungemensamma och
förvaltningsspecifika upphandlingar (som
administreras av upphandlingsenheten),
HFAB, Fastighetskontoret och HEM.

UPPHANDLINGAR  KOMMUNGEMENSAMMA OCH
FÖRSVALTNINGSSPECIFIKA


Cyklar och elcyklar



Licenspartner - Stratsys



Etiska uppföljandekontroller



IT-konsultmäklare



Saneringsavtal/skadedjursförsäkring



Leveransavtal server/lagring



Resebyråtjänster



Mina Meddelanden –



Boende o konferens



Böcker, ljudböcker, film och Tv-spel



Digitala signaturer



VD- och styrelseansvarsförsäkring



IT-konsulter till servicedesk



Biogas



Kö-och besökshanteringssystem



Entreprenad-/hantverkstjänster -



Personallarm/personlarm

Sanering (asbest och PCB)



IT-utbildning

Entreprenad-/hantverkstjänster -



Nätverksprodukter

fuktskador



Internetaccess

Entreprenad-/hantverkstjänster - tvätt



Mobiltelefoner och telefoner för fast




broker/utskrifttjänst

yttre beklädnader


telefoni

Entreprenad-/hantverkstjänster -



Lås, låsservice och värdeskåp

stålkonstruktioner + grindar/staket



Fasta och mobila operatörstjänster samt



Beläggning - asfalt



Säkerhetsbesiktning



IT-stöd för ledningssystem



Kaffekapslar



Samordnad varudistribution



Glas, porslin & köksredskap



Biltvätt och rekonditionering



Bryggerivaror



Medarbetarundersökning



Kaffe



Tryckeritjänster



Smörgåsar och konditorivaror i butik



Spolbils- och slamsugningstjänster

transmissionstjänster
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Hyra och tvätt av entrémattor



Däck och däckservice



Papper & plast



Transporter av mat



Storköksutrustning produkter



Förmånscyklar



Försäkringsförmedlare



Distribution av kyld mat



Städredskap



Entreprenadmaskintjänster



Kem-tekniska produkter



Upphandling av bilbesiktningstjänster



Tvätteritjänster



Digital körjournal



Kontorsmaterial, skolmaterial,



Enskilda fordon från fordonsplan

hobbymaterial för skola samt



Entreprenadmaskintjänster

konstnärsmaterial



Spolbilstjänster



Sport- och idrottsmaterial



Snöröjning/halkbekämpning centrala



Reklambyråtjänster

Halmstad

(Produktionsbyråuppdrag och



Fönsterputsning

reklambyråavtal)



Ismaskin



Begagnade möbler



Bilbesiktningstjänster



Möbler för förskola



Sopbil med komprimator



Hantering av farligt avfall



Traktor med slaghack och lastare



Konsultstöd inom krisberedskap inkl



Traktor till Halmstad Arena

stabsmetodikutbildning





Traktor för skogskörning

Ledar- och medarbetarutveckling





Sopmaskin

Vägmärken





Redskapsbärare

Vattenreningskemikalier





FM-servicetjänster

Subcutant venportsset samt



Planeringsverktyg städ



Tekniska hjälpmedel städ



Inhyrning av säsongsfordon



Verksamhetssystem



E-handel



Trygghetslarmssystem för äldreboende



Trygghetslarm



Hushållsnära tjänster (tjänstekoncession)



IT-stöd för digital signering av hälso-

venportskanyler


Enskilda vårdplatser samt
Handledningstjänster för personal



Psykoterapi för vuxna



Barnvagnar och barncyklar



Konsulttjänst outplacement



Glasögon (Terminal- och
skyddsglasögon)



Tonerkassetter



Bränslepellets



Arbetskläder vård, kök och städ



Arbetskläder skyddsskor

och sjukvårdsinsatser


Digital tillsyn



Luftkvalitetsmätning
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Arbetskläder fastighet, teknik och



Teknisk Konsult - PBL bygglov

vaktmästare



RFID-plattor



Ljuskällor och batterier



Utlåningsautomater



Järnhandelsvaror



Besöksräknare



Schemaverktyg



Scener och scenteknik



Kort för identifiering och



Ljus- och ljudteknik

behörighetskontroll



Kompensatoriska hjälpmedel



Part för arbete med Passagesystem

UPPHANDLINGAR  HFAB


Byggservice





Golvservice



Sprutlackering



Yttre skötsel



Skyltar



Hyresgästkommunikation



Skötsel av perennplanteringar



Saneringsarbeten

UPPHANDLINGAR  FASTIGHETSKONTORET


Gruppboende Åled







Fyllingeskolan

Ranagårdsskolan



Albinsro förskola



Nyhemsskolan



Östergårdsskolan



Korttidsboende

UPPHANDLINGAR  HEM




Inkassotjänster

kontrollrumsutrustning och relaterad



Matavfallspåsar för optisk sortering

hårdvara i panna för



Totalentreprenad för ombyggnad av

Nytt pannreglersystem, inkl



förbränningsluftdistribution och



vattenreningsanläggning

styrning



Nytt RO filter system för vattenrening

Nya fjärrvärmeväxlare och



Renovering av pumpar

råvattenkylare



Flygaska KHD

Nya cirkulationspumpar



Leverans och konsignationsavtal

Hetvattenkrets
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Byggentreprenader för upprustning av



Besiktning och egenkontroll av

Bränslebunker 1

tryckbärande anordningar och



Elentreprenad för flytt av ställverk

lyftanordningar



Mek samt Byggentreprenad för byte



Tunga fordon- 2 st Baklastare

av bränslebunker 1 tak och räl till



Tunga fordon- 2 st lastväxlare

bränslebunker 1 bränsletravers



Maskinleverans med montage, nya








Byggentreprenad för byggnation av ny

textilfilter för rökgasrening inklusive

byggnad för ställverk och pumpar

askhantering

Totalentreprenad för nytt SNCR



Reparationer av tunga fordon

system



Reparationer, blästring och lackering av

Maskinleverans med montage, nya

containrar

bränsleinmatare (x2)



Verifiering av utsläppsrätter

Byte av distribuerade noder för



Supportavtal NES med varuleveranser

styrsystem inklusive skåp och



Tryckeritjänster

kabelinstallation



Support och underhållsavtal advance

Nya luftflödesmätare för primär och

collection manager

sekundärluft



Vattenmätarinsamling/avläsning



Nya primär och sekundärluftfläktar



Slaggschakt P3 med ev vattenkyld mantel



Rörentreprenad för nya fjv-vvx och



Automatiserad vattensotningsutrustning

råvattenkylare




Elentreprenad för kraftmatning till



Överhettare P3, SH1.5/2.1

nya och utbytta komponenter



Installation, underhåll och Entreprenader

Rörentreprenad för utbyte av uttjänta

inom Fjv & Fjk

ventiler.



Transporttjänster HEM Nät

Rör/Mekentreprenad för nya



Affärssystem (ersätter BFUS)



Maskinleverans med montage, nya

förbränningsluftkanaler


P3

Rörentreprenad för uppgradering av

ekonomisers inklusive sotning och

kylmantelsystem för nya
bränsleinmatare.


Maskinleverans med montage,
kylfläktsystem för kylning av P1P2.



Källsorteringsmöbler



Jonbytarfilter samt
kondensatåtervinning på Oceanen



Eldfast infodring

askhantering.


Plastmaterialarbeten



System för lönekartläggning



Ny mätarutrullning samt
insamlingssystem



Upprustning av rostersystem



Byte av pannväggspaneler, renovering
tryckkärl
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Rörentreprenad för installation av



Löne- och HR system

tryckluftsledningar



Leverans av nätstationer; Leverans av



Mina sidor verktyg



Askutmatningssystem P3



Laboratorietjänster



Ammoniak



Leverans av ställverk



Svets & Reparationsarbete på



Transformatorer 100-1250 kVA

tryckbärande anordningar



Rivningsentreprenad för rivning av

ställverk



Tung industrisanering



Ställningsbyggnation



Komplettering av/Ny miljömätrustning



Kemikalier till fjv- fjk, pann- och



Återvinning av trädgårdsavfall

matarvatten



Utförandeentreprenad för installation av

rökgasreningssystem och ekonomisers



Vattenreningsutrustning



Inmätningsprojekt



Nya rökgasfläktar



Containrar inkl komprimatorer till



Tekniska konsulttjänster

ÅVC



Affärssystem/Kundinformationssystem



Underjordiska avfallssystem (UWS)



Mottagningsservice och hjullastartjänst



Service, inköp av läsare och taggar,



Webbtjänst IDHA online

licenser till passagesystem



Viktoria 2



CRM system (ärendehantering)

rökgaskanaler och nya rökgasfläktar

Halmstads kommun
Box 153, 301 05 Halmstad
Tfn: 035-13 70 00
direkt@halmstad.se
www.halmstad.se
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