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Esbopolitiker
vill stoppa Gagar
Publicerad: 4/08/06 22:36

Tjänstemännen borde inte ha gett Gagar grönt ljus i
Esbo. Det menar sfp-politikern Margareta Pietikäinen
som startar ett uppror efter Hbl:s avslöjande.
Gagar, det kritiserade bolag som har skött leveranser av
matkassar till Helsingfors gamla, kommer att göra sitt intåg i
Esbo från första oktober.
Gårdagens Hbl-artikel fick hela stadsstyrelsen på fötter. En av
kritikerna är Margareta Pietikäinen, andra vice ordförande i
stadsfullmäktige.

Gör din egen annons

– Det här har upprört många. Vi visste helt enkelt inget.

Reuters ruta

Pietikäinen anser att tjänstemännen borde ha larmat när det
visade sig att Gagar vann upphandlingstävlingen där totalt fyra
bolag jämfördes.
– De borde ha använt sunt förnuft och lyft in flera i
diskussionen.
Upphandlingscentralen fattade beslutet i slutet av maj genom
att väga in olika parametrar. Leveranspriserna kunde ge 40
poäng, matpriserna 30, utbudet 20 och kvaliteten 10.
Gagar vann med 93 poäng.
– Kvaliteten borde ha värderats betydligt högre, säger
Margareta Pietikäinen som kallar hela händelsen en
”rötmånadshistoria”.

Som prenumerant
med Hbl-kortet har du
rätt till många
förmåner. Det här är
en:
Gastronautti
Maträtter från över 20
restauranger.
Delikatesser med
leverans direkt dit du
önskar. Garanterat gott
– och går fort! Med HBL-kortet 5 € rabatt
på transporten, när du beställer för minst
50 €.
Mera information

Alla förmåner
Tidsbegränsade förmåner
Prenumerera nu och få Hbl-kortet

Senaste nytt:
SIBBOFRåGAN - Vapaavuori besviken på
kollegerna

Nu kommer hennes partikollega i social- och
hälsovårdsnämnden att lyfta frågan vid nästa möte om två
veckor. Dessutom kommer en kollega att lyfta frågan i
stadsstyrelsen.

SIBBOFRåGAN - Vapaavuori besviken på
kollegerna

– Nu bör alla instanser gå igenom avtalstexten och helst bryta
upp hela beslutet. Det är möjligt, och jag är säker på att vi har
flera partier med oss. Tack och lov är inget underskrivet ännu.

INRIKES - Nästan hälften av
matkassarna otjänliga i stickprov

Men Esbo stad verkar kunna tjäna flera tusen i euro på Gagar.
Har ni råd att låta bli?
– I en sådan här fråga räknar vi inte euro och cent. När vi
köper service ska den vara pålitlig och bra. Erfarenheten i
Helsingfors visar motsatsen.

SIBBOFRåGAN - Vapaavuori besviken på
kollegerna
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MARCUS LILLKVIST
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LEDARE - Förankra FN-resolutionen
också hos Libanon
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