
CENTER FOR EJENDOM OG INTERN SERVICE
 
Planlagte mindre udbud i 2020:
 
KULTUR/FRITID:
• Renovering af facade og energirenovering - Fritidscentret Sødalen
• Renovering af ventilation – Stenløse Fritidsklub
• Ny støttemur ved kældernedgang – Stenløse Kulturhus
• Renovering af trappenedgang til kælder – Ølstykke bibliotek
• Etablering af udendørsbelysning ved hovedbygningen – Græstedgård
 
BØRNEHUS:
• Renovering af tag og facade – Marienlyst, Hvidehøj
• Renovering af vinduer og døre, samt dele af facaden – Boelholm
• Malerarbejde – diverse dagtilbud
• Belægning på udeareal – Tungegårdens Skovbørnehave
• Renovering af belægning på terrasse og udendørs opholdsareal
 
Planlagte større udbud i 2020:
 
• Ny kunstgræsbane og lysanlæg i Smørum 
• Renovering af kunstgræsbane i 
• Renovering af Stenløse Stadion.
 

 

Forventede udbud,
indkøb og opgaver i
2020



CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE – JURA OG UDBUD
 
• Genbrugshjælpemidler 
• Sygeplejeartikler
• Forbrugsartikler 
• Biblioteksmaterialer 
• Diabeteshjælpemidler
• Brændstof og fyringsolie 
• Omsorgsjournalsystem
• Vask og levering af tøj til beboere på plejehjem og omsorgscentre
• ABA-anlæg, lovpligtigt eftersyn, service og vedligehold
• Økonomi og lønsystem 
• Hobbyartikler
• Fodkapsler
• Bandager
• Dropfodsskinner
• Brystproteser
• Håndledsskinner
• Indkøbsordning til visiterede borgere
• Indkøbsanalysesystem
• Vedligeholdelse af grønne områder (Et smukkere Egedal)
• Hø, foder og halm til børneinstitutioner
• Reparation af mobiltelefoner, tablets mv.
• Inde og udelegetøj
• Institutionskøretøjer.

 
 
 

Forventede udbud,
indkøb og opgaver i
2020



CENTER FOR TEKNIK- OG MILJØ
 
 
 
BYUDVIKLINGSOPGAVER I 2020: 
 
Under 500.000 
• Diverse teknisk rådgivning vedr. planlægning og projektering af nye byudviklingsområder
(trafikvurdering, støjvurdering, jordhåndtering, vejbelysning, udbud, byggeledelse og tilsyn,
besigtigelser ift. udbygningsaftaler etc.)
• Udførelse af stianlæg inkl. belysning ved Smørum Vest
 
Over 500.000 
• Anlæg af forlængelse af Dam Holme (Egedal stationsområde)
• Anlæggelse af signalanlæg Dam Home (indgår evt. i større entreprise omkring Dam Holme)
• Anlæg af byrum og gader samt evt. jordflytning i Egedal Stationsområde
• Anlæg af vej og grønne områder – Egedal By Syd
• Anlæg af grønne områder, Dyvelåsen (såning og beplantning)
• Rammeaftale vedrørende rådgivning om projektering og anlæggelse af nye
byudviklingsområder (diverse rådgivning vedrørende byudviklingsprojekter, udbud, tilsyn
med udførelse af anlæg, teknisk bistand til udbygnings- og udviklingsaftaler etc.)
 
TRAFIK OG MILJØ:
 
• Udbud af rammeaftale for anlægsopgaver med asfaltbelægning (ca. 4 mill)
• Projektering og anlæg af ny parkeringsplads ved Veksø Station (ca. 4 mill)
• En række mindre vejanlægsopgaver af trafikal karakter på under kr. 500.000 
 

 
 

 
 
 

Forventede udbud,
indkøb og opgaver i
2020



CENTER FOR TEKNIK- OG MILJØ
 

NATUR:
• Rydninger af træer, buske og krat ifbm. naturpleje
• Opsætning af hegn til naturpleje
• Vedligehold af naturstier (udlægning af grus), samt rydning af
krat og træer
• Indkøb af hegnsmaterialer
• Indkøb af skilte.
 
GRUNDVAND/VANDFORSYNING:
Konsulentbistand/rådgivning til løsning af opgaver i hht.
vandforsyningsloven: planer, tilladelser, grundvandsfaglige
vurderinger.
 
AFFALD:
• Kommunikation, foldere og klistermærker
• Uddeling af materiale (foldere m.v.) til borgerne
• Vask af nedgravet affaldsmateriel, herunder evt. slamsugning
til fjernelse af vand i nedgravet materiel
• Serviceaftale på nedgravet materiel 
• Eventuel opsætning af affaldsmateriel
• Indkøb af affaldsmateriel
• Etablering af standpladser/affaldsskur
• Slamsugning af drænrør
• Monitering og årsrapportering – gamle depoter
• Rådgivningsydelser
• Belægning (afvanding) på Ølstykke genbrugsstation (ultimo
2020 eller 2021)
• Evt. sensorløsninger på affaldsmateriel.
 

Forventede udbud,
indkøb og opgaver i
2020

 
VANDLØB OG VANDPLANPROJEKTER:
• Rådgivning vedr. vandløbsprojekter. Herunder
hydrologiske redegørelser, modellering af vandløb og
konsekvenskortlægning
• Mindre entreprenøropgaver, som opgravning af
vandløbsbund, fjernelse af spærringer og restaurering (
normalt aug-nov)
• Badevandanalyser i Buresø (kræver akkrediteret
laboratorium)
• Undersøgelser af rørlagte vandløb, eks. opgravning,
spuling og kameraundersøgelse
• Tilstandsundersøgelse af vandløb. DVFI, fisk mm.
• Vandløbsopmåling. 
 
MATERIELGÅRDEN:
• 2019/2020: Grøntdrift, forventet kontraktsum pr. år.:
2.500.000,00 kr.
• 2020: Fortovsrenovering, forventet kontraktsum:
500.000,00 kr.
• 2020: Vejfejning, forventet kontraktsum pr. år:
290.000,00 kr.
• 2020: Bortkørsel af vejfej, forventet kontraktsum pr. år.:
90.000,00 kr. 
• 2020 eller 2021: Snerydning/glatførebekæmpelse.
 
 


