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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.

Fortsatt utveckling av
elektroniska avropsblanketter
I förra nyhetsbrevet gjordes en sammanfattning av vinterns enkätundersökning. Mot bakgrund av
det positiva gensvaret när det gäller elektroniska avropsblanketter prioriteras fortsatt utveckling av
blanketterna. Hittills i år har den nya typen av avropsblanketter tagits fram för fyra olika
ramavtalsområden och utveckling pågår för ytterligare ett stort antal områden. Färdiga
avropsblanketter finns för följande ramavtalsområden:
- Företagshälsovård
- Kontorsmateriel
- Tjänstefordon
- Drivmedel
Under resten av året är avsikten att ta fram avropsblanketter för följande ramavtalsområden:
- Tryckeritjänster
- Licensförsörjning
- IT-utbildning
- Profil- och presentartiklar
- Tjänstekort
- Möbler
- Personaluthyrning
- PC/klient
samt ytterligare cirka fem områden, främst där avropsblankett helt saknas och där upphandling
pågår eller nyligen har avslutats.
Välkommen att lämna synpunkter på de blanketter som läggs ut på www.avropa.se, i första hand
genom direktkontakt med ansvarig ramavtalsförvaltare vars kontaktuppgifter du hittar på
webbplatsen.

Kammarkollegiet uppmärksammas i EU
EU-kommissionens webbplats för interoperabilitet på IT-området, Joinup, har skrivit en artikel om
den svenska modellen för hur offentlig sektor enklare och bättre ska kunna upphandla
programvaror baserat på s.k. öppen källkod. Statens inköpscentral upphandlade under 20102011 ett ramavtal "Öppna programvaror 2010" och som nu varit aktivt i ett år. Joinup intervjuar även
några andra medlemsstater för att jämföra den svenska modellen. Slutsatsen är att Sverige är ett
föregångsland, men att det är svårt för andra medlemsstater att kopiera modellen.
Här kan du läsa mer >>

Bilden visar www.avropa.se Där hittar du samtliga ramavtal och information om planerade och pågående
upphandlingar.

Aktuella förstudier och
upphandlingar
Pågående förstudier
Hygien- och städprodukter
Nuvarande ramavtal avseende Hygien- och städprodukter gäller t.o.m. 2012-11-16 och innefattar
följande områden:
A. Servering
B. Handskar och skydd
C. Hygienpapper, torkpapper och tillbehör
D. Påsar, säckar och källsortering
E. Rengöring och redskap
F. Städmaskiner med sladd (ej obligatorisk)
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området. Arbetet med förstudien beräknas vara klart senast den 2012-06-15
Litteratur
Befintliga ramavtal för Litteratur gäller t.o.m. 2012-12-07. En förstudie pågår för att undersöka
förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området. Arbetet med förstudien beräknas
vara klart 2012-05-07.
Elektronikkomponenter
Nuvarande ramavtal avseende elektronikkomponenter gäller t.o.m. den 31 december 2012. En
förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området. Arbetet med förstudien beräknas vara klart senast den 30 juni 2012. Under april-juni
2012 träffar vi olika intressenter och om du, som avropande organisation, leverantör eller
branschorganisation inom området elektronikkomponenter, är intresserad av att ge dina
synpunkter är du välkommen att boka in en tid med oss för ett samtal, så fort som möjligt, till
fredrik.aglo@kammarkollegiet.se Det går även bra att sända in synpunkter.
Pågående upphandlingar
Kontorstillbehör, ergonomiska produkter och toners
Upphandling av kontorstillbehör, ergonomiska produkter och toners pågår. Nytt avtal beräknas bli
klart efter sommaren.
Hotelltjänster
Aktuella orter där ny upphandling ska genomföras inför 2012/2013, är Danderyd, Halmstad,
Hudiksvall, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Lidköping, Linköping, Mora, Olofström, Skövde,
Sundsvall, Uppsala, Växjö, Åre och Östersund. Nytt avtal beräknas vara klart under sommaren.
Hotellavtal på övriga orter, vilka inte finns med ovan kommer att förlängas i ytterligare ett år.
Konferenstjänster
Arbetet med att utvärdera inkomna anbud pågår, nytt avtal beräknas bli klart inom kort.
Tolkförmedlingstjänster
En förstudie är genomförd och beslut har tagits om att ny upphandling kommer att genomföras.
Nytt avtal planeras vara klart efter sommaren 2012. Befintliga ramavtal för Tolkförmedlingstjänster
gäller till och med 2012-08-31.
Annonserade upphandlingar i TendSign
Frågor gällande förfrågningsunderlagen ställs via upphandlingssystemet TendSign.
Översättningstjänster
Sista anbudsdag för översättningstjänster var 2012-04-22. Utvärdering av inkomna anbud pågår
och ett nytt avtal planeras vara klart juli 2012.
Personaluthyrning
Upphandling Personaluthyrning annonserades i TendSign 2012-03-09. Sista anbudsdag är 201205-09. Upphandlingen innefattar yrkesområdena:

- Kontorsadministration
- Ekonomi och personal
- IT
Efterfrågade tjänster avser inhyrning av enstaka, eller flera personer ("uthyrd personal") som i den
avropande myndighetens organisation ska arbeta under myndighetens arbetsledning. Syftet med
inhyrning är att fylla tillfälliga eller längre personalbehov/vakanser som uppstår hos
myndigheterna till följd av kortare eller längre arbetstoppar, anställd personals sjukdom,
tjänstledighet, i väntan på nyrekrytering etc. Inhyrningar kan avse kortare tidsperioder från någon
enstaka arbetsdag upp till månader och år. För yrkesområden med yrkeskategorier (tjänster) som
efterfrågas se förfrågnings-underlagets strukturerade dokument punkt 1.1.10-1.1.12).
Upphandlingen omfattar inte närliggande tjänsteområden såsom rekrytering, entreprenad,
omställning och jobbförmedling.
Fordonsförhyrning
Fordonsförhyrning annonserades 2012-03-16. Sista anbudsdag är 2012-05-02.
Nytt avtal planeras vara klart juni 2012.
Överprövning
Taxitransporter med tillhörande tjänster
Taxiupphandlingen är överprövad och för närvarande gäller förlängd avtalsspärr.
Tilldelningsbeslut och överprövning ramavtalsupphandling Klient
Statens inköpscentral fattade den 5 april tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandling klienter 1-6.
Ramavtal är klara i upphandling Klienter region 1 och Klienter region 6 Rikstäckande
För närvarande är Klienter region 2 Stockholm-Gotland och Klienter region 3 Västra under
överprövning.
Statens inköpscentral fick kännedom om att en av anbudsgivarna, för vilken ramavtal skulle
tilldelas, erhållit felaktiga poäng i upphandling Klienter region 4 Sydöstra och Klienter region 5
Södra. På grund av detta återkallades tilldelningsbesluten och nya meddelades den 16 april. Med
anledning av avtalsspärr enligt LOU 16:1 avser Statens inköpscentral att teckna ramavtal i dessa
upphandlingar den 27 april 2012.
Tilldelningsbeslutet är inte att betrakta som ett ramavtal. Tilldelningsbeslutet kan bli föremål för
överprövning och kan således undanröjas av beslut i domstol.
Ramavtal blir giltigt först när båda parter undertecknat ramavtalet. Mer information publiceras
fortlöpande på www.avropa.se.
På avropa.se publiceras information om samtliga pågående förstudier och upphandlingar.
Klicka här för att läsa mer om pågående arbeten >>
Annonserade upphandlingar publiceras på Tendsigns hemsida.
Klicka här för att läsa mer om de upphandlingar som annonseras just nu >>

Aktuellt om ramavtal
Ramavtalen för PC och Bildskärmar 2008 upphör att gälla 23 juni 2012
Ramavtalen "PC2008" är förlängda till den 22 juni 2012 och kan inte förlängas ytterligare.
Ramavtalsområde ”Klient 2012”, upphandlingar för område 1 - 6, som ersätter nuvarande
ramavtal för "PC och bildskärmar 2008" är upphandlat och kommer att kunna avropas från med
leverans tidigast 23 juni 2012, i det fall att ingen överprövning inlämnas. Information om eventuella
överprövningar kommer att finnas under nyhetsflödet på www.avropa.se
Avropsberättigade organisationer i stat, kommun och landsting med aktuella behov från
nuvarande leverantörer bör göra avrop innan ramavtalen från 2008 upphör att gälla. I nuvarande
ramavtal framgår att leveransavtal inte bör tecknas för längre tid än sex månader efter att
ramavtalen upphört att gälla, dvs. i detta fall till december 2012. Observera att eventuellt avrop,
oavsett om det sker som förnyad konkurrensutsättning eller i enlighet med ramavtalets villkor,
måste göras inom ramavtalens giltighetstid.
Ramavtalsområde ”Klient 2012”, upphandling för område 7, är under upphandling.
Mer information om nuvarande och kommande ramavtal för PC/Klient finns här
Så når du IT-konsulter på ramavtal
I förra nyhetsbrevet från Statens inköpscentral fick ni information om kommande ITkonsultupphandling inom ramavtalsområdet IT-resurskonsulttjänster. Upphandlingen planeras
kunna påbörjas under hösten och de nya ramavtalen beräknas vara tillgängliga för avrop under
våren 2013. Det innebär att ramavtalsområdet IT-resurskonsulttjänster kommer att vara avtalslöst
från 1 juli 2012. Att ramavtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av leveransavtal som
ingåtts under ramavtalets giltighetstid.
Under mellantiden till dess att de nya ramavtalen är klara kan avrop på konsulttjänster ske från
andra näraliggande ramavtal.
Statens inköpscentral tillhandahåller följande ramavtal för att stödja myndigheternas
anskaffningar av konsulttjänster:
- IT-konsulttjänster Uppdragskonsulter (Förlängt till augusti 2013)
- Managementkonsulttjänster
Därutöver kan myndigheter och avropsberättigande kommuner och landsting avropa
konsulttjänster från ramavtal inom avgränsade produkt- och tjänsteområden inom ITK som

exempelvis produktramavtalen inom PC, servrar och skrivare och tjänsteramavtalen inom
IT-drift, E-förvaltningsstödjande tjänster och Datakommunikation (Danteavtalen)
Läs mer på webbplatsen www.avropa.se om aktuella ramavtal. Där kan du även ta del av
information om vilka konsulttjänster som ingår och hur du går tillväga vid avrop. Kontakta
respektive ramavtalsansvarig om du behöver mer information om ett enskilt avtal.

Aktuella seminarier
Seminarium om ärende- och dokumenthanteringsfunktioner 26 april
Den 26 april anordnar Statens inköpscentral ett seminarium om att avropa ärende- och
dokumenthanteringsfunktioner med hjälp av befintliga ramavtal. Syftet är att gå igenom hur
ramavtalen stöder processen med strategier, funktioner, upphandling, förvaltning och drift inom
området ärende- och dokumenthantering, oavsett om det upphandlas som funktionstjänst,
molntjänst eller traditionellt köp av licens och installation i myndighetens IT-infrastruktur.
Seminariet vänder sig till avropare inom statliga myndigheter, kommuner och landsting.
Seminariet är fullbokat men kommer att spelas in och visas i efterhand. Inspelningen kommer att
finnas på www.avropa.se fr om måndag 30 april.
Kammarkollegiet deltar i seminarium om Open Source-lösningar
Den 4 maj deltar Statens inköpscentral i ett seminairum om Open Source-lösningar under
rubriken "Köp programvara för skattemedel på ett bättre sätt".
Här kan du läsa mer om seminariet >>
Avropadagarna 2012
Planera redan nu in årets Avropadagar som kommer att gå av stapeln den 25 september
respektive den 23 oktober 2012. Innehållet är i princip detsamma vid båda tillfällena och
seminarierna, som är kostnadsfria, genomförs i centrala Stockholm. Anmälan görs längre fram i
samband med att programmet presenteras.

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

