Nyhetsbrev - maj

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.

Nya ramavtal
Upphandling 7 klienter (Datorer och Tablets) klar - gör det enkelt att nå standardprodukter
Statens inköpscentral har nu slutfört upphandling 7 klienter, standardprodukter. Ramavtal har
tecknats inom fem anbudsområden. Ramavtalen har avropsformen rangordning vilket innebär att
om en myndighet eller en till ramavtalen ansluten kommun eller landsting har behov av en produkt
på ramavtalet kan de beställa utan en förnyad konkurrensutsättning.
På ramavtalen finns rangordnat som nummer ett; två stationära datorer från Dell, två olika bärbara
datorer från Dell, en Mac book pro, iPad 3, Samsung Galaxy tab och HP Slate tablet. Ramavtalen
omfattar även tillbehör, vissa uppgraderingar samt tjänster. Avropande organisationer kan alltså
välja att nyttja ramavtalen om de specifikt har behov av någon av de i ramavtalet angivna
produkterna och tjänsterna.
Ramavtalen gäller från och med den 25 maj 2012 till och med den 30 maj 2013 med möjlighet till
förlängning i upp till 24 månader. För mer information om ramavtalen och ramavtalsleverantörerna
se www.avropa.se
Kontaktperson Klas Lindström, klas.lindstrom@kammarkollegiet.se
Ramavtal tecknade för servrar och lagringslösningar
Upphandlingen Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 är avslutad och
avtalen är påskrivna. Ramavtalsleverantörerna är
Atea Sverige AB
Caperio AB
Dell AB
Fujitsu Sweden AB
Hewlett-Packard Sverige AB
IBM Svenska AB
Oracle Svenska AB
Proact IT Sweden AB
Från och med den 1 augusti 2012 går det att avropa och leverera på de nya avtalen. Avtalstiden är
18 månader med möjlighet till 30 månaders förlängning. Avropsformen är förnyad
konkurrensutsättning.
Kontaktperson Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@kammarkollegiet.se
Taxiresor med tillhörande tjänster
Ramavtal för taxiresor är klart. Ramavtalet omfattar taxiresor mellan en eller flera adresser och
fasta sträckor mellan flygplatser och olika orter.
Kontaktperson Nils-Åke Larsson, nils-ake.larsson@kammarkollegiet.se

Aktuellt i övrigt
Skrivarupphandling m.m. - Dokumenthantering 2012
Statens inköpscentral förbereder en upphandling som ersättning för befintliga ramavtal Skrivare,
kopiatorer och tjänster 2009 (SKT09). Mer information kommer att finnas på www.avropa.se samt i
upphandlingsverktyget TendSign.
Statens inköpscentral vill också uppmärksamma myndigheter, kommuner och landsting om att
ramavtalet SKT09 upphör att gälla i oktober 2012. Planerade behov kan avropas från befintligt
ramavtal SKT09 och måste då göras innan ramavtalet har upphört. Ett nytt ramavtal planeras vara
på plats tidigast vid årsskiftet 2012/13. Detta innebär att produkter som finns på befintligt ramavtal
inte kan avropas under den avtalslösa perioden. Under denna period hänvisas istället till
Ramavtalsområdet IT-driftstjänster 2010 - Användarnära funktioner som omfattar arbetsplats och
utskrift som funktion. Se vidare www.avropa.se

Kontaktperson Annette Annerstig, annette.annerstig@kammarkollegiet.se
eID 2008 - Sista chansen att göra avrop 30 juni 2012
Ramavtalet för elektronisk identifiering (eID) 2008 löper ut den 30 juni 2012. Ett eventuellt avrop
måste därför ske innan ramavtalet har upphört. Mer information om eID 2008 finns på
www.avropa.se. Mer information om den nya infrastrukturen finns på www.elegnamnden.se
Kontaktperson Jan Lundh, jan.lundh@kammarkollegiet.se

Konferenstjänster
Ramavtalet omfattar konferenstjänster för dagkonferens och konferens med helpension på
antingen konferenshotell, slott/herrgård eller kursgård i ett antal kommuner/kommundelar.
Avtalsspärren löpte ut 2012-05-22 och avtal kan börja tecknas.
Kontaktperson Ingela Mildton-Patzelt, ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster
Upphandlingen Inrikes Hotell Staten 2012 annonserades den 10 maj 2012 i
upphandlingsverktyget TendSign. Sista anbudsdag är 31 maj 2012.
Upphandlingen avser följande orter:
Danderyd, Halmstad, Hudiksvall, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kramfors, Lidköping,
Linköping, Mora, Olofström, Skövde, Sundsvall, Uppsala, Växjö, Åre och Östersund.
Kontaktperson Ingela Mildton-Patzelt, ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
Ramavtalsperioden för det nuvarande ramavtalet för Tolkförmedlingstjänster löper ut den 31
augusti 2012. Arbete med ny upphandling pågår. Det finns en risk att nya avtal inte kommer att
vara tecknade till den 1 september.
Så länge de nuvarande ramavtalen är i kraft går det att genom ett avrop sluta leveransavtal.
Kontaktperson Klas Ericsson, klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Flyttjänster
Ramavtalsperioden för det nuvarande ramavtalet för Flyttjänster löper ut den 30 september 2012.
Arbete med en ny upphandling pågår. Det finns en risk att nya avtal inte kommer att vara tecknade
till den 1 oktober.
Så länge de nuvarande ramavtalen är i kraft går det att genom ett avrop sluta leveransavtal.
Kontaktperson Yvonne Tuoremaa, yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Kontakta oss
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

