Nyhetsbrev juni 2013

Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som
myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller uppdraget hela den offentliga sektorn, dvs. även kommuner och
landsting.
Statens inköpscentral ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På www.avropa.se kan du
anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din maillåda.

Aktuellt om ramavtal
Angående kundanpassade möbler och inredning
På förekommen anledning med många synpunkter och kommentarer från avropande myndigheter
och ramavtalsleverantörer har Statens inköpscentral förtydligat ramavtalsvillkoren avseende
avropsproduktlistor inom områdena Möbler – Design och Funktion, Möbler – Helhet samt
Arkivhyllor och skåp.
Statens inköpscentrals bedömning är att:
* Det är möjligt att avropa och lämna anbud för produkter i kundanpassade mått – så länge
produkten i sig finns beskriven i avropsproduktlistan samt under förutsättning att inte ny prövning
krävs enligt de skall-krav som finns inom ramavtalsområdet.
* Ramavtalsleverantör inte särskilt behöver ange möjligheten till kundanpassning i
avropsproduktlistor.
Ovanstående gäller för kundanpassning vad gäller djup, bredd, höjd, kulör på lack/färg eller bets,
kulör på tyg, eller anpassade material där inte särskild prövning krävs enligt skall-krav i
upphandlingen av ramavtalsområdet.
Bedömningen gäller med omedelbar verkan inom följande ramavtalsområden med delområden:
Möbler – Design och Funktion, Möbler – Helhet samt Arkivhyllor och skåp.
Inom det rangordnade ramavtalsområdet Möbler - Direkt så måste alla möbler och all inredning
vara prissatt så därför kan man endast avropa kundanpassning inom detta område om
ramavtalsleverantören angett priser rörande kundanpassning i sin avropsprislista.

Flygresor utrikes - nya avtal klara
Tecknande av ramavtal för Flyg utrikes pågår. De nya avtalen trädde i kraft 2013-06-01.
Ramavtalen gäller i 12 månader med möjlig förlängning vid ett eller flera tillfällen i högst 36
månader. Ramavtalet består av över 750 destinationer och avreseorter. Avtal har tilldelats till högst
tre leverantörer per destination och avreseort. Totalt har 12 leverantörer tilldelats avtal.

Avrop från detta ramavtal sker genom en förnyad konkurrensutsättning. En bokningsförfrågan görs
av avropande myndigheters anlitade resebyrå till de ramavtalsleverantörer som ramavtal tecknats
med på aktuell destination och avreseort samt bokningsklass. Förfrågan sker via ett
bokningssystem. Den ramavtalsleverantör som vid förfrågan erbjuder den resa som bäst
överensstämmer med resenärens önskemål avseende avreseort, destination, klass och restid
och/eller tidtabell som har lägst pris avropas.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Personaluthyrning - samtliga regioner klara
Nu finns det avtal för alla regioner inom ramavtalsområdet Personaluthyrning. Avtal tecknas nu
med de tidigare överprövade regionerna 5 (Östergötland, Örebro och Värmland), 6 (Stockholm och
Gotland) och 7 (Västra Götaland).
Mer information om ramavtalet finns på: www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Ovrigatjanster/Personaluthyrning/
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Flyttjänster - signering förbereds
De tre leverantörer som överklagat förvaltningsrättens domar avseende upphandlingen av
flyttjänster har enligt Kammarrätten i Stockholms beslut av den 28 maj inte beviljats
prövningstillstånd.
Just nu förbereder vi signeringen av ramavtal för Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens
län, Västernorrlands län och Västra Götalands län.
Kontaktperson: yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Rakelprodukter
Statens inköpscentral har upphandlat ramavtal för Rakelprodukter som nu är klart för avrop.
Tidigare upphandling för Rakelprodukter har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
genomfört, men nu har alltså Statens inköpscentral tagit över ansvaret för upphandling av
Rakelprodukter.
Ramavtalsområdet inkluderar Rakelmobiler och annan hårdvara eller teknisk lösning avsedd för
Rakelsystemet, tillbehör och tjänster och gäller från och med 2013-05-31 till och med 2014-11-30
med en förlängningsoption till och med 2017-05-31.
Förenklar inköp
Upphandlingen är utformad så att det ska vara enkelt för avropande kunder att göra sina inköp.
Möjlighet finns att avropa redan fördefinierade Rakelmobiler eller att ställa egna krav i en
avropsförfrågan.
Avropande organisations egna krav ställs utifrån den så kallade kravkatalogen. Kravkatalogen
innehåller ett antal olika områden inom vilka kunden kan precisera egna ska- eller bör-krav.
Kravkatalogen finns tillgänglig på www.avropa.se.
Avropsform är förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att alla ramavtalsleverantörer ska
tillfrågas vid avrop samt att villkoren fastställs i kontraktet. Avrop kan med fördel sändas ut via den
funktionsbrevlåda som www.avropa.se erbjuder.
Ramavtalsleverantörerna är:
Celab Communications AB
Swedish Radio Supply I Wermland Aktiebolag
TC Connect Sweden AB
Zodiac Svergie AB
Villkoren mellan kund och ramavtalsleverantör regleras via de Allmänna villkoren för
Rakelprodukter. Dessa villkor finns tillgängliga på www.avropa.se

Vägledning, mallar och checklistor kommer att göras tillgängliga på www.avropa.se under
sommaren 2013. Dessa dokument ska fungera som stöd vid kommande avrop.
Ramavtalsområdet återfinns på www.avropa.se under kategorin IT och telekom.
Ramavtalsområdet omfattar inte infrastruktur såsom basstationer eller inomhustäckning.
Produkter som avropas ägs av den avropande organisationen och produkterna kan inte avropas
som tjänst, hyras eller leasas.
Seminarier hösten 2013
Seminarier för avropare och kravställare kommer att genomföras i slutet av augusti och början av
september. Planera in tillfället som passar dig och anmäl dig via www.avropa.se
Aktuella städer och datum:
19 augusti Göteborg
22 augusti Malmö
27 augusti Stockholm
3 september Örnsköldsvik
Kontaktperson: karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se
lars.tengelin@kammarkollegiet.se

Ramavtal upphör för Profil- och presentartiklar
Ramavtalsperioden för de nuvarande ramavtalen för Profil- och presentartiklar löper ut den 30 juni
2013. En ny upphandling är annonserad och de nya ramavtalen beräknas vara tillgängliga för
avrop under hösten 2013. Det innebär att ramavtalsområdet Profil- och presentartiklar kommer att
vara avtalslöst från 1 juli 2013.
Så länge de nuvarande ramavtalen är i kraft går det att genom ett avrop sluta leveransavtal som
sträcker sig någon månad utöver giltig ramavtalstid, för att tillförsäkra sig produkter till dess de nya
ramavtalen börjar gälla. Att ramavtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av leveransavtal
som ingåtts under ramavtalets giltighetstid.
För mer information om pågående upphandling, se http://www.avropa.se/Upphandlingar/Profil-och-presentartiklar
Kontaktperson: yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Konferenstjänster 2013
En förstudie pågår inför en ny ramavtalsupphandling inom området konferenstjänster. Förstudien
beräknas vara klar under juni. Förstudien avser översyn av behov av konferensanläggningar inom
följande kommuner:
Eda, Lessebo, Ljungby, Söderhamn, Vallentuna och Vidsel/Bredsel (nytillkomna).
Södra Sverige: Alingsås, Göteborg, Halmstad, Hässleholm, Kalmar, Lerum, Lund, Mullsjö,
Nässjö, Tanum, Tomelilla, Trollhättan, Varberg och Växjö.
Mellersta Sverige: Borlänge, Degerfors, Eskilstuna, Falun, Flen, Gävle, Hällefors, Katrineholm,
Sandviken, Sigtuna-Arlanda, Sollentuna, Solna, Strängnäs, Sunne, Surahammar, UpplandsVäsby, Vaxholm, Vingåker, Värmdö, Västerås och Örebro.
Norra Sverige: Berg, Bollnäs, Ljusdal, Luleå, Piteå, Ragunda, Sollefteå och Storuman.
Synpunkter från leverantörer mottages gärna!
Kontaktperson: ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se, annamaria.norstrom@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Kort för identifiering och behörighetskontroll
Den 13 maj 2013 skickade Statens inköpscentral ut en fullmaktsinbjudan till alla kommuner och
landstings offentliga e-postadresser för deltagande i upphandlingen Kort för identifiering och
behörighetskontroll. Sista anmälningsdag är den 31 juli 2013. Det finns tyvärr ingen möjlighet att
ansluta sig när ramavtalen är på plats.
Bakgrunden till Statens inköpscentrals upphandling av kort är att nuvarande ramavtal Tjänstekort
och andra id-handlingar löper, efter maximal förlängning, ut den 31 augusti 2013.
Den nya upphandlingen omfattar kort för fysisk identifiering och behörighetskontroll såsom id-kort
och tjänstekort. Den omfattar även smartkort som kan användas för elektronisk identifiering och
behörighetskontroll vilket kan innebära att korten till exempel har ett chip, beröringsfri teknik eller
magnetband.
En förstudie gjordes på området hösten 2012 och beslut om att göra en ny upphandling har
fattats. Upphandlingsarbetet startade i mars i år och beräknas avslutas i januari 2014.
Annonsering av denna upphandling beräknas ske efter sommaren.
Ramavtalen kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser med fullmakt och
andra organisationer med anknytning till staten samt kommuner och landsting som lämnat
fullmakt.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Annonsförmedlingstjänster - Medieförmedling
Annonsförmedlingstjänster/Medieförmedling beräknas annonseras inom kort. Annonsering sker i
upphandlingsverktyget TendSign.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Hygien och Städprodukter
Utvärdering av inkomna anbud pågår. Tilldelningsbeslut planeras ske under juni.
Kontaktperson: anna.soderholm@kammarkollegiet.se

Flygresor inrikes
Utvärdering av inkomna anbud pågår.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2013
Anbudsöppning skedde under april och nu pågår utvärdering av inkomna anbud.
Läs mer på www.avropa.se/Upphandlingar/Hotell-inrikes-2013/ för att se aktuella orter för denna
upphandling.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Kommunikation som tjänst 2013
I upphandlingen Kommunikation som tjänst 2013 (KST) är sista anbudsdag den 4 juni 2013.
Upphandlingen beräknas vara klar tidig höst 2013.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Profil och Presentartiklar
Vi har nu annonserat upphandlingen Profil och Presentartiklar i TendSign.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Dokumenthantering 2012
Statens inköpscentral har upphandlat ramavtal för skrivare, MFP (multifunktionsprodukter),
programvaror och tjänster. Ramavtal tilldelades följande leverantörer genom beslut den 27 mars
2013:
Canon Svenska AB
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
Kyocera Document Solutions Nordic AB
Ricoh Sverige AB
Toshiba TEC Sverige AB
Xerox Sverige AB
Dom och överklagan av dom
Upphandlingen blev överprövad och förvaltningsrätten avslog ansökan genom dom den 29 maj
2013. Därefter har domen överklagats till kammarrätten. Kammarrätten har fattat beslut om att
Statens inköpscentral inte får ingå avtal. Statens inköpscentral avvaktar besked från
kammarrätten.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Transformativa lösningar väcker
intresse världen över
I den statliga Upphandlingsutredningens uppdrag deltar Statens inköpscentral i en pilotstudie
kopplat till s.k. transformativa lösningar för anskaffning av varor och tjänster. Projektets syfte är att
se över möjligheten att skifta fokus från profilartiklar till profiltjänster i statens ramavtal för leverans
av profil- och presentartiklar. Det kan noteras att pilotprojektet har väckt intresse även utanför
Sveriges gränser. Flera länder har anmält intresse att delta i projekt eller bli delaktiga i resultaten.
Såväl indiska regeringen genom finans- och miljödepartementen som det Indiska
Industriförbundet (CII) har beslutat initiera motsvarande pilotprojekt i Indien.
I den annonserade upphandlingen av profil- och presentartiklar har sikte tagits på hur ett skifte
från profilartiklar till profiltjänster kan genomföras och vilka möjligheter som finns, dvs. hur det går
att flytta över traditionen att endast ge bort saker, som pennor, väskor, paraplyer till att också ge
bort smart service såsom e-böcker, appar, ringtoner etc. D.v.s. att i ett och samma ramavtal
kombinera traditionella lösningar inom ramavtalsområdet med nya s.k. transformativa lösningar.
Som avropande myndighet kommer du genom den förnyade konkurrensutsättningen kunna ställa
krav eller sätta poäng på en transformativ lösning. Därmed finns möjligheten att minska
miljöbelastningen på ett annorlunda sätt.
Läs gärna mer om tankarna i slutrapporten från upphandlingsutredningen:
www.regeringen.se/sb/d/16941/a/210399
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Tolkförmedlingstjänster
Sju anbudsgivare har begärt överprövning av upphandlingen av tolkförmedlingstjänster.
Upphandlingen är för tillfället stoppad i väntan på besked från domstol.
Digitala möten

Upphandlingen Digitala möten är överprövad av en anbudsgivare. Skriftväxlingen i målet är i
princip klar och en dom bör komma inom kort.
Kontaktperson: renee.sjolund@kammarkollegiet.se

Operatörs och transmissionstjänster 2013
Upphandlingen Operatörs- och transmissionstjänster 2013 är överprövad av två anbudsgivare.
Skriftväxlingen i båda målen är i princip klara och domar bör komma inom kort.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Viktiga datum hösten 2013
Den 13 september bjuder vi in dig som är intresserad av att göra avrop från något eller flera av
följande ramavtal till en informationsdag i Stockholm:
Kommunikation som tjänst
Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster
Telefoniprodukter
Nätverksprodukter
Mobiltelefoner
Av-produkter
Digitala möten

Avropadagen 2013
Boka in årets Avropadag den 26 september. Program och hålltider kommer att publiceras på
www.avropa.se framöver.

Övrigt
Ramavtalsservice hänvisar till e-post vecka
30-31
Under vecka 30-31 har vi sommarstängt och kommer inte att
kunna ta emot telefonsamtal till vår ramavtalsservice. Har ni
frågor till ramavtalsservice, vänligen maila dessa till
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
Statens inköpcentral önskar alla läsare en trevlig sommar!

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.
E-post: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se Telefon: +46 (0)8-700 07 70
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet

