Nyhetsbrev april 2014

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
Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT) klart för avrop
Drygt ett år efter tilldelningsbeslutet är nu äntligen ramavtalen gällande operatörs- och
transmissionstjänster på plats och avropningsbara.
Det var den 11 april 2013 som tilldelningsbeslutet fattades och upphandlingen har sedan dess
varit överprövad och nu passerat samtliga instanser. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten i
Stockholm har konstaterat att Statens inköpscentrals upphandling följt LOU och de
gemenskapsrättsliga principerna.
Även Kammarrättens domslut överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den
31 mars 2014 ett interimistiskt beslut, som innebar att avtal inte fick ingås i upphandlingen tills
vidare. Högsta förvaltningsdomstolen hävde dock beslutet en vecka senare varpå Statens
inköpscentral, den 7 april, tecknade ramavtal med de sex leverantörerna som erhöll
tilldelningsbeslut drygt ett år tidigare.
De nya ramavtalsleverantörerna är Borderlight, DGC Access, IP-Only, TDC, Tele2 och TeliaSonera.

Kontaktpersoner: hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se och karljohan.dahlgren@kammarkollegiet.se

Vinnande dom och status - IT-Konsulttjänster Resurskonsulter 2013
Statens inköpscentral genomför fem parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet ITresurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem
upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner.
En anbudsgivare inkom i samband med tilldelningsbeslut för upphandling ”IT-konsulttjänster
Resurskonsulter 2013 - Region Västra med överprövningar som har stoppat möjligheten för
Statens inköpscentral att fatta tilldelningsbeslut för de övriga fyra regionerna.

Förvaltningsrätten har den 28 april meddelat dom för samtliga av de fyra upphandlingarna.
Statens inköpscentral har i denna process vunnit i förvaltningsrättens dom vilken innebär att de
avslagit anbudsgivarens ansökan om överprövning. Till följd av detta står det nu Statens
inköpscentral fritt att fatta ytterligare tilldelningsbeslut. Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars
avtalsspärr.
Avseende det första tilldelningsbeslutet som fattades för upphandlingen: ”IT-konsulttjänster
Resurskonsulter 2013 - Region Västra" och som överprövades av ett antal anbudsgivare, väntar
Statens inköpscentral fortfarande på ett avgörande från Stockholm förvaltningsrätt. Dessa
överprövningar avser onormalt låg prissättning.
Planering kommande tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut för upphandlingarna ”Region Sydöstra” och ”Norra och Uppsala-Örebro”
planeras att fattas i närtid.
Avseende ”Region Stockholm och Gotland” och ”Region Södra” beräknas att tilldelningsbeslut
kommer att fattas efter semesterperioden, d.v.s tidig höst.
Snarast ny information finns eller när ett avgörande från Stockholms förvaltningsrätt inkommer så
kommer detta att läggas ut på www.avropa.se
Länkar till upphandlingen:
www.avropa.se/ Nyheter/ Status-IT-Konsulttjanster-Resurskonsulter-2013/
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Ramavtalsområdet Bohagstransporter upphör den 30 april 2014
Så som meddelades i december månads nyhetsbrev har Statens inköpscentral beslutat att inte
längre upphandla ramavtalsområdet Bohagstransporter. Detta
ramavtal går ut den 30 april 2014.
Det är idag till största delen Arbetsförmedlingen som utnyttjar ramavtalet och de kommer i
fortsättningen att upphandla ramavtalsområdet för sitt eget behov. För övriga myndigheter med
behov av bohagstransporter får upphandling ske i egen regi efter det att befintliga ramavtalet löper
ut.
Kontaktperson: annika.bondesson@kammarkollegiet.se

Ramavtalet Batterier upphör
Så som meddelades i februari månads nyhetsbrev har Statens inköpscentral beslutat att inte
längre upphandla ramavtalsområdet Batterier. Detta ramavtal går ut den 1 november 2014.
Kontaktperson: annika.bondesson@kammarkollegiet.se

Ramavtalen för säkerhetsteknik förlängs med 1 år från och med den 1 maj 2014
Förlängningen gäller de regionala ramavtalen för säkerhetssystem samt ramavtalen för
konsulttjänster och brandskydd. Detta är den sista förlängningen av ramavtalen och en förstudie
inför ny upphandling pågår.
De rikstäckande ramavtalen för säkerhetssystem löper till den 6 december innan det blir aktuellt
med en förlängning även av dessa ramavtal.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Nytt ramavtal för fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster
Det nya ramavtalet tecknades den 7 april och syftar till att tillgodose avropande organisationers

behov av fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster.
Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter; vissa stiftelser och organisationer med
anknytning till staten, samt av kommuner och landsting som lämnat fullmakt. Avrop sker genom
förnyad konkurrensutsättning.
För mer information se www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ IT-och-telekom1/
Telefoni-och-datakommunikation/ Operatorstjanster-och-transmissionstjanster/
Kontaktperson: hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Upphandling av Managementtjänster 2014
Ramavtal för Managementtjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling, kommer enligt plan
att annonseras i början av augusti månad 2014.
Länk till upphandlingen:
www.avropa.se/ Upphandlingar/ Managementtjanster-2014/
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd och Grundläggande IT
Upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd och Grundläggande IT har nu
startat. Vill du veta mer och se tidsplanen för respektive upphandling gå in på: "Grundläggande IT
& Kontorsstöd" på www.avropa.se
Länkar till upphandlingen:
www.avropa.se/ Upphandlingar/ Programvaror-och-tjanster-2014---Grundlaggande-IT/
www.avropa.se/ Upphandlingar/ Programvaror-och-tjanster-2014---Kontorsstod/
I samband med upphandlingarna av programvaror och tjänster kommer Statens inköpscentral att
arbeta fram en ny konstruktion för Allmänna villkor som ska möjliggöra för kunderna att köpa
lösningar oberoende av leveransform. Projektet siktar på att vara klar med en remissutgåva till
sommaren.
Denna remissutgåva planeras att läggas ut på www.avropa.se och är fri för alla att lämna
synpunkter på.
Kontaktpersoner: daniel.melin@kammarkollegiet.se och
ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Arkiv- och förvaringslösningar
Befintligt ramavtal inom området löpte ut den 28 februari 2014.
Upphandling av arkiv- och förvaringslösningar pågår och tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas
under augusti 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Arkivhyllor-ochForvaringslosningar1/
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Belysningsarmaturer

Upphandling av belysningsarmaturer är påbörjad och upphandlingen har utannonserats. Anbud
inkommer den 22 april och tilldelning sker i slutet av maj månad.
Upphandlingen avser belysningsarmaturer bestående av bl.a. arbetsplatsarmaturer för
kontorsarbete med fot eller fäste, golvarmatur, väggarmatur, takarmatur, pendel/plafond,
specialarmatur för arbetsplatser.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Upphandlingar/Belysningsarmaturer/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Upphandling av belysningsarmaturer är påbörjad och upphandlingen har utannonserats.
Tilldelning beräknas ske i slutet av maj månad.
Upphandingen avser ljuskällor bestående av bl.a. lysrör/tändare, lågenergilampor,
halogenlampor, smålampor, fordonslampor och LED-lampor. Upphandlingen omfattar inte
traditionella glödlampor från 15W och uppåt.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Upphandlingar/Ljuskallor/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster
Nuvarande upphandling om bevakningstjänster pågår. Det nuvarande ramavtalet går ut den 25
oktober 2014. Ramavtalsområdet består av två olika tjänsteområden: stationär och ronderande
bevakning samt skyddsvakter. Larmcentraltjänster går att avropa från bägge tjänsteområdena.
Planerad annonsering sker i maj.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Bevakningstjanster-/
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Befintligt ramavtal för kaffeautomater löper ut den 30 juni 2014. Upphandling av nytt ramavtal på
området är igång och annonsering planeras i april 2014.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på: www.avropa.se/ Upphandlingar/
Dryckesautomater-med-tillhorande-varor-och-tjanster/
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Vattenautomater med tillhörande tjänster
Befintligt ramavtal för vattenautomater löper ut den 30 juni 2014. Upphandling av nytt ramavtal på
området är igång och annonsering planeras i maj 2014.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på: www.avropa.se/ Upphandlingar/
Dryckesautomater-med-tillhorande-varor-och-tjanster/
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Glasögon 2013
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom områdena bildskärms- och skyddsglasögon. Beslut har tagits om att ny upphandling

kommer att genomföras.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på: www.avropa.se/Upphandlingar/Glasogon20131/
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2014
Beslut har tagits att Hotelltjänster 2014 ska upphandlas i fyra stycken kvalitetskategorier A, B, C
och D för att bättre efterkomma våra myndigheters behov.
Kvalitetskategori A motsvarar till viss del ett "5-stjärnigt" hotell och kvalitetskategori D ett "2stjärnigt" hotell. Statens inköpscentral har delat in Hotelltjänster 2014 i fyra stycken upphandlingar,
en per kvalitetskategori enligt följande:
A 96-14-2014
B 96-30-2014
C 96-31-2014
D 96-32-2014
Upphandlingarna är annonserade och sista dag för inlämning av anbud är den 12 maj 2014.
Läs mer på www.avropa.se/Upphandlingar/Hotelltjanster-2014/ och
www.avropa.se/Upphandlingar/Hotelltjanster-2013/
Kontaktpersoner: kjell.kimstrom@kammarkollegiet.se och annamaria.norstrom@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2013
Läs mer på www.avropa.se/Upphandlingar/Hotelltjanster-2013/
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
Detta område omfattar kontorspapper i större volymer för utskrift, kopiering och tryck.
Befintligt ramavtal för kontorspapper löper ut den 31 oktober 2014. Ny upphandling är igång och
annonsering planeras i maj 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorspapper1/
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Värdeskåp och dokumentskåp
Nuvarande ramavtal löper ut den 3 september 2014. Ny upphandling har påbörjats och är
planerad att annonseras innan sommaren 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Vardeskap-och-dokumentskap-/
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Medieförmedlingstjänster
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Forstudie-Annonsformedling
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Prenumerationer
Läs mer på www.avropa.se/Upphandlingar/Prenumerationer-2013/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
avseende tjänstefordon och förmånsbilar. Ramavtalsområdet omfattar person- och transportbilar
upp till 3,5 ton. Befintliga ramavtal löper ut den 31 oktober 2015.
I förstudien kommer bland annat en behovs- och marknadsanalys att genomföras. Har du
erfarenheter och synpunkter från befintligt ramavtal är vi tacksamma om du återkopplar dessa till
oss. Du kan anmäla deltagande i en referensgrupp eller lämna synpunkter till nedanstående
kontaktperson.
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Tjanstefordon-och-formansbilar-2015/
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovård
En förstudie har påbörjats med syfte att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området Företagshälsovårdstjänster. Förstudien har just inletts och
mer information kommer att finnas på www.avropa.se inom kort.
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Information om det tidigare ramavtalet från 2012 går att finna här: www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/
Ramavtalsomraden/ Ovriga-tjanster/ Foretagstjanster/ Foretagshalsovard-2012/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Drivmedel 2015
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
avseende drivmedel. Ramavtalsområdet omfattar stationstankning, biltvätt samt biltillbehör (oljor,
spolarvätska, m.m.). Befintliga ramavtal löper ut den 30 november 2015.
I förstudien kommer bland annat en behovs- och marknadsanalys att genomföras. Har du
erfarenheter och synpunkter från befintligt ramavtal är vi tacksamma om du återkopplar dessa till
oss. Du kan anmäla deltagande i en referensgrupp eller lämna synpunkter till nedanstående
kontaktperson.
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Drivmedel-2015-/
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Brev- och Paketförmedling

En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för nya ramavtalsupphandlingar
inom området Brev- och Paketförmedlingstjänster. Förstudien är inne i sin slutfas. Arbetet med
upphandlingarna är beräknade att påbörjas i maj månad.
Ramavtalet gällande brevförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 mars 2015
och omfattar:
• Brevsändningar
• Utrikesbrev
• REK brev
• Expressbrev
• Värdeförsändelse (tilläggstjänst)
• Svarspost - frisvar (tilläggstjänst)
Ramavtalet gällande paketförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 mars 2015
och omfattar:
• Förmedling av inrikes paket
• Förmedling av utrikes paket
• Postpaket Inrikes (tilläggstjänst)
• Postpaket Utrikes (tilläggstjänst)
• Hempaket (tilläggstjänst)
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området allmänt kontorsmateriel. I befintligt ramavtal ingår ett stort antal förbrukningsvaror
och kontorsvaruartiklar som används inom den dagliga verksamheten. Även varor och produkter
som köps mer sällan som till exempel kontorsinventarier och förbrukningsinventarier kan
införskaffas här.
För beställning av batterier i större volymer och när det finns behov av specialbatterier, ficklampor
etc. finns ett enskilt ramavtal. För beställning av kontors- och kopieringspapper i större volymer
finns också ett separat ramavtal.
Nuvarande ramavtal tecknades den 22 augusti 2011 och gäller till den 21 augusti 2015.
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorsmateriel-2014-/
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Möbler
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/Upphandlingar/Mobler-2014/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik
Förstudien inom området säkerhetsteknik fortgår. Det nuvarande ramavtalet gällande
säkerhetsteknik består av tre olika tjänsteområden: säkerhetsteknik för brandskydd,
konsulttjänster och säkerhetssystem.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Sakerhetsteknik/

Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Överprövningen gällande Gåvokort är nu över. Kammarrätten har kommit fram till att
prövningstillstånd inte ska meddelas och överklagandet kommer därmed inte att prövas av
Kammarrätten. Detta innebär att ramavtal kommer att tecknas inom kort.

Övrigt
Informationsträff om ramavtalet Kort för identifiering och behörighetskontroll
Statens inköpscentral bjuder in till informationsträff rörande ramavtalet Kort för identifiering och
behörighetskontroll, måndag den 19 maj 2014.
Målgruppen för informationsträffen är kort-och säkerhetsansvariga, samt upphandlare/inköpare i
kommuner, landsting och myndigheter. På programmet finns en presentation av
ramavtalsområdet Kort för identifiering och behörighetskontroll, samt information om vad
ramavtalet innebär och hur man avropar från det.
Tillhör du vår målgrupp är du välkommen att anmäla dig via följande länk www.avropa.se/ Ominkopscentralen/ Aktuella_seminarier/
Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta under informationsträffen i samband med att du gör
din anmälan. Detta ger oss möjlighet att utforma ett relevant innehåll för dagen.
Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se

Webinarium om Volymavtalet för programvaror med Microsoft
Nu kan du ta del av vårt webinarium om nyheter i Volymavtalet samt tips för avrop av Microsofts
licenser/licensavtal från ramavtalet Licensförsörjning 2010 på www.avropa.se. Webinariet ägde
rum den 7 april och vänder sig i första hand till avropare och licensansvariga hos statliga
myndigheter och landsting.
Vi fortsätter att utveckla webinarium som en kanal för information och dialog så håll utkik på
www.avropa.se där vi berättar mer om kommande seminarier. Här kan du också ladda ner det
aktuella webinariet, presentationen och frågorna.
www.avropa.se/ Om-inkopscentralen/ Aktuella_seminarier/ Webbinar-om-nyheter-i-Volymavtaletfor-programvaror-med-Microsoft/
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Nybörjarseminarier om Avropa – nya tillfällen till hösten
Vill du lära dig mer om hur man avropar från statliga ramavtal? Vårens seminarier (den 16 maj
och 13 juni) som vänder sig till nybörjare inom myndigheter, kommuner och landsting är tyvärr
redan fullbokade, men vi återkommer med nya datum efter sommaruppehållet. Håll utkik på
www.avropa.se/ Om-inkopscentralen/ Aktuella_seminarier/ !

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

