Københavns Kommune

LEVERANDØRFORUM
2016

Københavns Kommune ønsker at styrke dialogen med virksomheder om kommende udbuds- og samarbejdsområder. En tidlig dialog skal gøre det nemmere for jeres virksomhed at byde på opgaver og
skabe bedre samspil om innovative løsninger på kommunens udfordringer.
Derfor er din virksomhed inviteret til:

LEVERANDØRFORUM 2016
KØBENHAVNS RÅDHUS
FESTSALEN
9 MARTS - kl. 8.30 - 11.00

Dagens program byder på velkomst af overborgmester Frank Jensen og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, som bl.a. fortæller om mulighederne i de 500 mio. kr., som Københavns Kommune har afsat til langsigtede, smarte og innovative investeringer. På en række stande kan du også høre
om Københavns Kommunes udbudsområder og efterspørgslen efter innovative løsninger.
På standene præsenteres bl.a. følgende:
Kommende udbud
Innovative samarbejder
Samfundsansvar (CSR)

Tilmelding er nødvendig og sker efter først til mølle-princippet. Tilmelding sker ved at sende en mail til:
CZ3U@okf.kk.dk - skriv navn, virksomhed og titel i tilmeldingen. Endelig tilmelding senest d. 2. marts.
Se årets program og mere information om de enkelte stande nedenfor. Eventuelle spørgsmål vedr.
Leverandørforum 2016 rettes til Frej Witt Skovhus på CX1N@okf.kk.dk
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08.30 - 09.00
09.00 - 09.20
09.20 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00

Registrering og let morgenmad
Velkomst ved overborgmester Frank Jensen og sundheds- og omsorgsborg-				
mester Ninna Thomsen
1. runde: Præsentationer på standene
Dialog og netværk på standene. Få svar på dine spørgsmål og kom med dit input
2. runde: Præsentationer på standene
Dialog og netværk på standene. Få svar på dine spørgsmål og kom med dit input
Tak for i dag

Der er mulighed for at høre to oplæg på dagen hhv. i 1. og 2. runde – nedenfor kan du læse lidt mere
om nogle af de stande, som kan være relevante for din virksomhed.

KOMMENDE UDBUD
Konsulentydelser inden for IT, management og rekruttering
I de kommende år skal København forny flere af kommunens konsulentaftaler, og vi ønsker en dialog
med virksomhederne omkring disse. Hør om vores idéer og bidrag med jeres erfaringer og viden om
gode konsulentaftaler.
Byggerier
Væksten i København betyder et fortsat behov for mere byggeri, så den kommunale service kan følge
med – og ikke mindst mere byggeri for pengene. Hør om aktuelle og kommende udbudsområder fx
skolebyggerier, samt planerne for Byggeri Københavns nye udbudsstrategi, der skal understøtte langvarige tillidsfulde samarbejder med øget erfaringsopsamling og udvikling af løsninger og processer.
Facility Management (hard og soft)
Københavns Ejendommes opgaver er bl.a. at drifte og vedligeholde kommunens ejendomme, samt
ejendomsservice, herunder areal pleje, kantinedrift og rengøring. Leverandører på markedet for hard
og soft facility management indbydes til dialog om, hvordan vi opstiller optimale rammer for fremtidige
samarbejder, der understøtter kommunens erhvervsstrategi.
Klimatilpasning
Klimatilpasning af København bliver et stort tema i de kommende år – både som selvstændige projekter og dele af andre projekter. Hør om de overordnede målsætninger og konkrete projekter, som
Teknik- og Miljøforvaltningen er i færd med at planlægge og projektere det kommende år.
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Velfærdsteknologiske løsninger til udsatte borgere
Socialforvaltningen efterspørger nye løsninger, som kan hjælpe borgere på det sociale område til et bedre liv, øge livskvalitet og selvstændighed – og som samtidig kan give en bedre udnyttelse af kommunes
økonomiske ressourcer. Vi er især interesseret i nye hjælpemidler samt mobilityløsninger, herunder
apps. Hør om Socialforvaltningens fokus på velfærdsteknologi til udsatte børn og familier, udsatte voksne, borgere med sindslidelser samt borgere med handicap og kom med dit bud på nye løsninger!
Madservice og fødevareleverancer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker dialog med forskellige
leverandører på madområdet. BUF er særligt interesseret i dialog med fødevareleverandører i forbindelse med kommende udbud, mens SUF gerne vil i dialog med måltidsleverandører fx mindre og/eller
socialøkonomiske virksomheder, som kunne være interesserede i at levere madservice inkl. levering.

INNOVATIONSSAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE
Copenhagen Solutions Lab: Samarbejde om test og udvikling af smart city løsninger
CSL er Københavns Kommunes laboratorium for smart city initiativer. Arbejdet foregår på tværs af
kommunens forvaltninger og i partnerskab med erhvervsliv, universiteter og borgere for at udvikle og
teste nye idéer, teknologier og løsninger til fremtidens grønne storby.
”Select for Cities” er et EU-projekt, hvor København sammen med Helsinki og Antwerpen arbejder
med Pre-commercial procurement for Smart City initiativer. Idéen med fælles standarder er at åbne
et flow af data på tværs af byer i Europa. Hør mere om det kommende udbud på et design af denne
platform, som forventes i november 2016!
Virksomheders muligheder for samarbejde med Innovationshuset om udvikling af løsninger
Mød Innovationshuset som bruger nye eksperimenterende metoder til innovation i samspil mellem
kommunen, borgere og virksomheder, som skal føre til bedre og billigere løsninger inden for bl.a. byggeri, digitalisering og velfærdsservices.
Living Lab Strandvejen: Samarbejde om test og udvikling af velfærdsteknologi
Hør om, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samarbejder med virksomheder omkring test
af velfærdsteknologi herunder stemplet ”CPH Tested”. Hør også om, hvordan vi arbejder systematisk
med implementering af velfærdsteknologi.
Mulige samarbejder om løsning af samfundsmæssige udfordringer
Hør om Københavns store udfordringer i de kommende år, og hvordan vi vil samarbejde med virksomheder om at lave langsigtede smarte investeringer og innovative samarbejdsformer til at imødekomme
effektiviseringer. Fx inden for energirenovering, vandforbrug, affald, etc.
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SAMFUNDSANSVAR (CSR)
Miljø- og klimakrav i udbud
Mød miljø- og klimarådgiverne og hør, hvorledes København Kommunes høje ambitioner på miljø- og
klimaområdet afspejles i vores indkøb. Gå i dialog med os – og kom med input til miljø- og klimakrav i
vores udbud.
Arbejdsmiljøkrav i udbud
Hør eksempler på, hvordan der i alle indkøbsaftaler skal tages højde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø
for kommunens borgere og medarbejdere samt leverandørernes ansatte.
Fair Forhold i København - Stop social dumping
I København vil vi gerne sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence for alle. Hør mere om, hvad det
konkret betyder for jer som leverandører.

