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Upphandlingspolicy
för Borgholms kommun och de kommunala bolagen
Borgholms kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp
medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Grundläggande för kommunens upphandlingar är Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Huvudregeln i lagen är affärsmässighet, konkurrens och objektivitet. Upphandlingens
skallkrav och kriterier ska återspegla de mål och riktlinjer som antagits i berörda policyoch styrdokument.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om
- vilka upphandlingar (med undantag för direktupphandlingar) kommunen ska delta i,
- och godkänner tilldelningsbeslut som kommunen avser att publicera.
Kommunstyrelsen beslutar om
- kommunens egna upphandlingars skallkrav, kriterier, viktning och utformning
De kommunala bolagen kan ha egna upphandlingar som enbart berör den egna förvaltningen. Beslut om dessa upphandlingar fattas av de kommunala bolagen. De kommunala
bolagen fattar, som egna juridiska personer, beslut om vilka upphandlingar de deltar i.
Kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga och Torsås samarbetar i inköpsfrågor där så är fördelaktigt. Med kommunernas totala inköpsvolym som grund gör
Kalmar kommun genom dess inköpsavdelning upphandlingar och upprättar förslag till
avtal med berörda leverantörer.
All upphandling i kommunen ska samordnas så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart. Ekonomiavdelningens centrala inköpssamordnare svarar för upprättande och
distribution av en centralt sammanställd avtalsförteckning, information kring inköpsrutiner och kontakter med inköpsavdelningen i Kalmar kommun. Inköpsansvarig är den person som handlägger det enskilda inköpsärendet inom förvaltningen. Den inköpsansvarige
ansvarar för att upphandlingen görs enligt lag (LOU) och kommunens riktlinjer. Kommunens centrala inköpssamordnare konsulteras vid behov och då avtal inte finns.
Förutsättningarna för att kommunens användare av varor och tjänster ska få sina behov
tillgodosedda är en effektiv och affärsmässig upphandlingsverksamhet, en tydlig upphandlingspolicy och att berörda parter följer denna.
Upphandling inom Borgholms kommun och de kommunala bolagen innebär att:


Upphandling ska ske utifrån ett totalkostnadstänkande där samtliga kostnader
värderas i samband med köp av varor, tjänster och entreprenad



Upphandlingar ska genomföras så att kommunens enheter får varor och tjänster
med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad.



Förvaltningar, styrelser och bolag ska sträva efter att samordna sina inköp för att
uppnå bästa totalekonomi.



All upphandling ska ske i samverkan mellan verksamhetsansvarig och ansvarig
handläggare.
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Kommunens enheter ska känna till och nyttja de ramavtal som upprättats.



All upphandling ska bygga på affärsmässighet, objektivitet och konkurrens. Det
innebär att ingen hänsyn får tas till ovidkommande faktorer, ingen leverantör får
särbehandlas samt att alla anbudsgivare deltar i upphandlingen på lika villkor.



Upphandling ska genomföras tillsammans med berörda samverkanskommuner eller med andra kommuner och huvudmän där affärsmässiga fördelar kan uppnås.



Planering och god framförhållning ska vara regel vid inköp av varor, tjänster och
entreprenader. Vid upphandling ska anskaffning av vara eller tjänst vara planerad
i så god tid att ett fullständigt anbudsunderlag kan tas fram och att tillräcklig tid
finns för anbudsförfrågan och leverans



Dokumentation ska ske av upphandlingar så att skälen för beslut är tydliga och
lätta att förstå.



Upphandlingsform ska väljas med hänsyn till kraven i Lagen om offentlig upphandling”. Förenklad upphandling samt gräns för direktupphandling följer Riksdagens beslut.



Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller underentreprenörens personal.



Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska entreprenör eller underentreprenör vidta åtgärder så att gällande svenska kollektivavtal följs. I de flesta fall
betyder detta att dessa har tecknat svenskt kollektivavtal. Om inte svenskt kollektivavtal är tecknat ska ändå motsvarande villkor gälla för dennes anställda.



Vid gemensamma upphandlingar ska det finnas möjlighet för företag att lämna
anbud enbart på den del som avser Borgholms kommun.



Vid upphandling ska det lokala och ekologiska sortimentet eftersträvas



Vid upphandling av livsmedel ska krav ingå på att kött och ägg har producerats
med en djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte
kommer från djur som behandlats med hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte och att de är garanterat fria från salmonella. Genom krav på tydliga
innehållsdeklarationer ska genmodifierade livsmedel undvikas.



Klimat-, miljö- och arbetsmiljöaspekter ska vägas in vid inköpsbeslut. Syftet är att
verka för en långsiktig hållbar utveckling genom att så långt som möjligt välja varor och tjänster som är miljöanpassade, både vad avser yttre miljön och arbetsmiljön samt att verka för ett ur klimat- och miljösynpunkt optimerat distributionssätt samt återhållsamhet med resurser. Särskild vikt läggs på miljöpåverkan och
CO2 utsläpp när det gäller transporter av varor och/eller personer, både från och
till kommunen och inom kommunen.



Borgholms kommun ska aktivt verka för att upphandlingar till miljöer där barn och
unga vistas sker med respekt för kortsiktig och långsiktig hälsa.



Alla som gör inköp ska vara väl förtrogna med de regler, riktlinjer och ramavtal
som finns samt funktionen central inköpssamordning.
_________

Utbildning i all upphandling ska ske regelbundet för berörda politiker och tjänstemän.
I de fall det är tillämpligt ska branschråd tillfrågas.

