Region Gotlands upphandlingsplan 2022
1. Övergripande material och tjänster
Fastighetsmäklartjänst
Strategisk varumärkesbyrå
Kommunikations- och reklambyråtjänster
Kontanthantering
Ritningskopering
Miljökonsekvensbeskrivning
Verksamhets- och organisationsutveckling
Rekryteringstjänster för specifika befattningar
Samhällsanalys och utredning
Antikvarisk sakkunnig vid restaurering
Arkeologiska utredningar
Resurs - planarkitekt
Bildskärmsglasögon
Tolktjänster via video
2. Entreprenader och fastighet
Gaser (svetsgas mm)
Skadedjurssanering
Elarbeten jourtid
Hissar - lyftar och tryckkärl - besiktning
Hissar och portar- service
Pellets inköp och serviceavtal
Elmäklare och KWH
Hissar - renovering Visby lasarett
Byggkonstruktörer för hamn
Fastighetsrättsliga tjänster, mark- och exploateringsingenjör
Ombyggnation bårhuset Visby lasarett
Visby ombyggnad Hamnkontoret
Klintehamn nybyggnad Säbo
Visby Korpen nybyggnad ställverk
Visby Langes hage tillbyggnad reservkraft
Romakloster ombyggnad lekplats
Romaskolan ombyggnad idrottshall
Slite säbo förstudie
Stadsutveckling Visborg nybyggnad parkeringsyta
Visby badhus nybyggnad
Visby lasarett ombyggnad tandteknikerlaboratorium
Väskinde nybyggnad förskola
Västergarn-Tofta utbyggnad vatten- och avlopp
Alva-Stånga utbyggnad vatten- och avlopp
Generalkonsult projektering Stadsutveckling Visborg
Idrottshall markanläggningar
Regementsområdet steg 1
Sandhedsvägen steg 1
Konsulter brand
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Konsulter arkitekttjänster
Drift och underhåll av högspänningsanläggningar
Verksamhetsdrift badhus i Visby och Hemse
3. IT och kommunikation
Utskrift som tjänst
Dokumenthanteringssystem
Utskickstjänster
Systemstöd för digital referensdatum
IT-stöd för upphandling och avtal
Ny webbplats gotland.se
Underhållssystem för förebyggande underhåll
Störningsinformation
Informationssystem - resenärsinformation i app, webb, hållplats, busstation etc. realtid och
störning
Ärendehantering typ kundtjänster
Hållplatsdatabas (eventuellt inkluderade tjänst för inventering av hållplatser)
Parkeringstjänster för privatpersoner att betala sin parkering
Systemstöd tillgänglig data för statistik från biljettsystem
Systemstöd för ärendehantering färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd
Lagerhållning- och försäljningssystem
Systemstöd ArcGis Urban - 3D-visualisering
Systemstöd - Digitala planbeskrivningar
Filmvisning för skolor
Lärplattform
Portal för digitala läromedel.
Stödsystem arbetsmarknad
Listningssystem för primärvården
Journalsystem ambulans
Operationsplaneringssystem
Digital avtrycksteknik
Visselblåsarsystem/tjänst
Systemstöd för att hantera närvaro, arvoden och voteringar vid politiska sammanträden
Ny webblösning för biblioteken på Gotland
4. Fordon
Ismaskiner
Fordon service, reparation och underhåll, däck, däckbyte och däckhotell
Fordon kontrollbesiktning egna och leasade fordon
Biogas
Elcyklar
Reservdelar tjänster och material till fordon
Kranflak till lastväxlare
Grävmaskin 3,5 ton
Sopmaskin
Spolbil
5. Transporter
Bårtransporter Gotland
Expressbrev/paket
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6. Facility Management
Idrottsinventarier
Hyrtvätt - kökskläder
Lokalvård
Rengöring och brandskyddskontroll
Larmmottagning fastigheter
Brandsläckarservice
Specialstädning
7. Utrustning, förbrukningsmaterial, textilier och hjälpmedel
Nutritionsprodukter
8. Läkemedel och tillhörande tjänster
Läkemedelsförsörjning
Medicinsk gas
9. Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster
Audionomtjänster
Försäkringsmedicinska utredningar
Medicinsk fotvård
Tandtekniska tjänster
10. Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror
Hematologiinstrument
Arbets-EKG
Fakoemulsyfikator
Bentätsmätningsutrustning
Service hörapparater
Ultraljud Gynekologi
CTG-utrustning inkl. telemetri
Blodgruppsserologi
Endoskopiutrustning
Operationsstaplar
Maldi-TOF instrument för bakterietypning
11. Omsorgsrelaterade entreprenader, tjänster och utrustning
Teknik för digital tillsyn
Läkemedelsautomater
Skyddat boende - enstaka platser
12. Kultur- och utbildningsentreprenader, tjänster & material
Naturbruksutbildning
Gymnasiekurser på distans
Utbildning inom agrara sektorn
13. Avfall, gata, park, vatten, avlopp, vägar
Dammbindningsmedel
Mobilt vattenverk i container
Kemikalier för vatten- och avloppsrening
Djupmätning i sjö
Väderskydd för busshållplatser
Belysning, byte av armaturer
Belysning, drift- och underhåll av signalreglering av gatubelysning
Belysning, tändställ till gatubelysning serviceavtal
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Parkering, drift och underhåll av parkeringsmätare
Kontroll av grävtillstånd och trafikanordningsplaner
Trafikmiljöutredning, förstudier inför projektering, simuleringar, strategier, planer
Trafiklösning vid kryssningskaj
Busshållplatsunderhåll (reserverad upphandling)
Drift av återvinningscentral
Behandling av hushållsavfall på Roma avfallsanläggning
Efterbehandling och sluttäckning av deponi
Hyresavtal- Roma avfallsanläggning
Kompost på Pampas Skarphäll
Behandling av avfall
Behandling av returpapper
Korttidsinhyrning av entreprenadmaskiner med förare
Vattenanalyser
Borrning vertikalt och under väg
14. Livsmedel
Grönsaker och frukt
Kyld färs, kylt kött oberett
Köttprodukter (chark, korv och sous-vide)
Potatis och rotfrukter
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