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Planerade upphandlingar 2022 för Arvika och Eda
kommuner
Objekt
Fordonsbesiktning
Buskröjning

Planerad
avtalsstart
2022-05-01
2022-05-31

Destruktion hemligt
material

2022-06-30

Arbetsskor

2022-08-01

Mattransporter (LOS)

2022-08-30

Busstransporter 8,32,50
passagerare

2022-09-01

Mäklartjänster för
försäljning av tomter
Terminalglasögon

2022-10-31

Försäkringsmäklare

2022-12-31

2022-11-30

Konsulttjänster inom
Bygg mm.
Larm o bevakning

Sommar/höst
2022.
Höst/vinter 2022

Pensionsadministration

2023-03-31

Beskrivning
Besiktning av kommunens fordon
Upphandling av ramavtal avseende mekanik röjning av
vägslänter
utmed enskilda vägar inom Arvika kommun.
Upphandlingen avser hyra av säkerhetsbehållare för
destruktion och insamling av sekretessmaterial samt
borttransport av detta material i förslutna behållare.
Sekretesshandlingar består av papper med känsliga
uppgifter t.ex. personuppgifter m.m.
Ramavtalet avser Arvika kommuns, inklusive dess bolags
behov av arbetsskor/skyddsskor och för bland annat AFAB o
ATAB mm, vaktmästare, målare, parkarbetare, VA-, gatuoch renhållnings- samt städpersonal m.m
Avser dagliga transporter av färdiglagad, varm mat i
värmeboxar på hjul från tillagningskök till mottagningskök i
Arvika.
Avtalet avser busstransporter av elever och övrig personal
inom och utom kommunen på dagsturer m.m. Avtalet
gäller Eda kommun och dess bolag
Avser avyttring av småhustomter inom Arvika kommun.
Avtalet omfattar Arvika och Edas behov av
terminalglasögon till anställda.
Avtal om försäkringsmäklartjänster för Arvika, det vill säga
att löpande bistå kommunen med tjänster i samtliga
förekommande försäkringsärenden. I
försäkringsförmedlartjänsten ingår också att genomföra
försäkringsupphandlingar och att bistå med juridisk service
vid handläggning av skadeärenden.
Försäkringsförmedlaren ska även ha kompetens inom
områdena trygghets- och säkerhetsarbete och
krishantering.
Eda kommun med bolag. Genomgång av vilka områden
inom bygg som ska upphandlas.
Gemensam upphandling, Arvika kommunkoncern och Eda
kommunkoncern.
Avtalet gäller för områdena pensionsadministration och
försäkring av tjänstepension (är nu ett avtal) för Arvika.

Varuhemhandling plock
o utkörning

2023-02-28

Tvätteritjänster

2023-04-01

Varuhemhandling av dagligvaror till brukare som beviljats
denna rätt. Upphandlingen består av två (2) delar,
varuplockning och hemkörning.
Tvätteritjänster är ett ramavtal för cirkulationstvätt för
AKKVAs korttidsboende. Tjänsten avser tvätt och transport
av patientkläder samt linnen för boendet.

