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§119 Val av lunchservice för Dagtek serviceenhet i Ekenäs
Regionala nämnden i Nyland 21.8.2018 § 85
Beredning: enhetschef Sabina Vaarimo
Föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Då de årliga utgifterna för lunchportioner vid Dagtek serviceenhet i Raseborg överskrider det nationella tröskelvärdet för varor och tjänster (60 000 €) har en elektronisk,
offentlig upphandling genomförts.
Anbudsförfrågan omfattar totalt 55-70 st lunchportioner under vardagar. I anbudsförfrågan har man bett om anbud för 30-40 lunchportioner som levereras till Norra
Strandgatan 19 samt 15-30 portioner som kan intas i serviceproducentens matsal. I anbudsförfrågan har pris/lunchportion efterfrågats. Kännedom om specialkost, avstånd
från serviceenheten till serviceproducentens matsal, promenadvägens trygghet samt
tidpunkt för när lunchen kan avhämtas eller intas har betonats i anbudsförfrågan.
Inom utsatt anbudstid (28.6.2018–12.7.2018) inkom två anbud. Ena anbudsgivaren är
Folkhälsan Välfärd Ab som offererar lunchportioner till priset 5,80 €/portion (moms
0%) för normalkost och 6,30 €/portion (moms 0%) för dietkost och omfattar de kriterier som betonats i anbudsförfrågan. Den andra anbudsgivaren är Piazza som offererar
lunchportioner till priset 6,10 €/portion (moms 0%), samma pris för både normal- och
dietkost och omfattar de kriterier som betonats i anbudsförfrågan. Anbudet av Folkhälsan Välfärd Ab beräknas i sin helhet till ca. 84767 € (moms 0%) och Piazza
87535€ (moms 0%) för perioden 1.10.2018-29.9.2019 och omfattar då maxantalet 70
lunchportioner/vardag.
Att välja Piazza som serviceproducent är fungerande ur verksamhetens synvinkel på
grund av närhet till producentens matsal samt trygg promenadväg med max två övergångar, medan det till Seniora är minst sju övergångar.
Bilaga:

anbudsförfrågan samt inkommen offert
Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragarens förslag:
Nämnden föreslår för styrelsen att offerten av Piazza för perioden 1.10.2018–
29.9.2019 antas då det är ett hållbart val ur trygghetsperspektiv.
Beslut:

Nämnden besluter i enlighet med föredragrens förslag.
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Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
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Styrelsen 20.09.2018 § 119
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Bilaga:

Anbudsförfrågan samt inkommen offert

Förslag:

Styrelsen besluter i enlighet med nämndens förslag.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Regionala nämnden i Nyland, Folkhälsan Välfärd Ab, Piazza, Dagtek serviceenhet,
regionchefen i västra Nyland
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