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§ 152

Val av protokolljusterare
Stefan Tornberg (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 153

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 154

Närvarorätt
Dagens beslutsärende (§ 155) ska behandlas inom stängda dörrar.

§ 155

Upphandling av textilservice
Dnr 1522-04

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal med Berendsen Textil Service AB upphör 28 februari 2005
med möjlighet till förlängning med två år. Landstinget har vid tre tillfällen,
senast den 16 april 2004, begärt att avtalet ska förlängas. Berendsen avvisade
begäran den 21 april 2004 och meddelade att de inte kommer att godkänna
någon förlängning.
För att trygga textilförsörjningen fr om 1 mars 2005 inleddes i maj upphandling av textilservice med anbudstid t o m 8 juli 2004.
Landstingsstyrelsen beslutade den 7 september 2004 att avbryta upphandlingen och genomföra en ny sådan. Anbudstiden för den nya upphandlingen utgick
den 7 oktober 2004.
Inkomna anbud

Vid anbudstidens utgång har anbud inkommit från:
1 Tvätteriet AB, under bildande.
2 Granlunds tvätt AB.
3 Oulun Keskuspesula OY.
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Yttrande och förslag till beslut
Vid utvärderingen av inkomna anbud konstateras att varken Tvätteriet AB:s,
under bildande, eller Granlunds tvätt AB:s anbud är utformade på ett sådant
sätt att de uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Med hänsyn till detta
och utvärderingen i övrigt föreslås styrelsen fatta följande beslut:
Oulun Keskuspesula OY antas som leverantör av textilservice i enlighet med
bilagda förslag till tilldelningsbeslut.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kenneth Backgård (ns):
 Förslaget återremitteras för kontakt med företagen för förtydliganden av
anbuden. Om återremissyrkandet inte vinner majoritet avslås beslutsförslaget.
Yrkande 2

Jens Sundström (fp):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på
beslutsförslaget och finner att beslutsförslaget bifalls.
-----------------------------------------------------

Beslut
Oulun Keskuspesula OY antas som leverantör av textilservice i enlighet med
bilagda förslag till tilldelningsbeslut.
Reservation 1

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), Doris Messner (ns)
och Ann-Christine Åström (ns):
Med anledning av att det enligt vår mening finns avvikelser från det mycket
detaljerade anbudsunderlaget i samtliga inlämnade anbud, om än av olika dignitet, så finns det anledning till att ta kontakt med företagen för förtydliganden. Vissa inlämnade svar kan enligt vår mening tolkas olika. Därav vårt yrkande om återremiss och, om detta inte vinner bifall, avslag på tilldelningsförslaget.
Reservation 2

Av Jens Sundström (fp) till förmån för yrkande 2.
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