PÅANMÄLAN TILL UPPHANDLING
(EJ MEDLEMSBOLAG)
Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till HBVs upphandlingar.
En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är
medlemsbolag hos HBV.
Vid användande av HBV-avtal gäller HBVs Allmänna villkor och principer. Vidare gäller att återbäring
utbetalas till medlemsbolaget även för köp på HBV-avtal som övriga avropsberättigade gjort. För mer
information om HBV, allmänna villkor och kommande upphandlingar, se www.hbv.se.
HBV är att betrakta som en upphandlande myndighet i enlighet med LOU – Lag om offentlig
upphandling. HBV handlar upp i eget namn, meddelar beslut och tecknar ramavtal med leverantörer.
Från ramavtal kan sedan andra upphandlande myndigheter (även kommuner) avropa, under
förutsättning att detta har framgått vid upphandlingen av ramavtalet.
HBVs medlemsbolag behöver inte anmäla sig.

Påanmälan till upphandling (vänligen fyll i en blankett per upphandling ni vill anmäla er till)
Upphandling:

Bedömd volym SEK per år (exkl moms): *

Kommun eller kommunalt bolag: *

Organisationsnummer: *

Underkund till HBV-medlem: *
Är ni kund hos HBV idag: ja

nej

Om Ja, vänligen uppge ert kundnummer:

Om ni är ny kund hos HBV och därmed saknar kundnummer, kommer vi att kontakta er för mer information.

Kontaktperson
Namn: *

Befattning: *

Telefon eller mobil:

Epost: *

Datum:

Ort:

Underskrift: *

Namnförtydligande: *

Övrigt

Blanketten scannas in och epostas till anmalningar@hbv.se
Eventuella frågor besvaras av ansvarig upphandlare. För kontaktuppgifter, se www.hbv.se.
* Obligatorisk uppgift. Ej ifylld garanterar inte att anmälan är komplett.

HBV – de kommunala bostadsbolagens inköpscentral
Husbyggnadsvaror HBV Förening är en ekonomisk förening som ägs av sina
medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsbolag. HBV bildades 1952 och
har idag ca 330 medlemmar. Som inköpscentral genomför HBV samordnade
upphandlingar för varor och varor med tillhörande tjänst för många olika
kategorier, främst med koppling till förvaltning av fastigheter. Under 2016
omsatte HBVs avtal ca 2,1 miljarder kronor.
Verksamheten finansieras genom ett påslag som HBV erhåller från de
leverantörer som har ramavtal. Det årliga överskottet från detta påslag går
oavkortat tillbaka till medlemmarna i form av återbäring.
Mer information finns på www.hbv.se.
Husbyggnadsvaror HBV Förening
702000-9226
Box 5199
121 18 Johanneshov
Tel 08-556 765 00

