Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012

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 under 2012
Under det första verksamhetsåret bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete vid Statens
inköpscentral i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att bedriva en effektiv och
högkvalitativ upphandlings- och ramavtalsförvaltningsverksamhet. Ett viktigt led i arbetet var
införandet av ett elektroniskt upphandlingssystem. Bedömningen är att systemet på sikt kommer
att leda till betydande administrativa besparingar för såväl anbudsgivare som för den egna
verksamheten. För leverantörerna erbjuder systemet dessutom ett konkret stöd i anbudsgivningsprocessen. Parallellt med att det elektroniska upphandlingssystemet togs i bruk
genomfördes en satsning på att utforma elektroniska blanketter som stöd vid avrop.
Under 2012 kommer utvecklingsinsatserna att drivas vidare. Mot bakgrund av det positiva
gensvaret när det gäller elektroniska avropsblanketter kommer fortsatt vidareutveckling av dessa
blanketter att prioriteras. Dessutom är avsikten att införa elektronisk signering av ramavtal samt att
automatisera ramavtalsleverantörernas försäljningsredovisning.

Sammanfattning av vinterns
enkätundersökning
I slutet av förra året genomfördes en enkätundersökning som skickades till registrator i 656
offentliga organisationer. Enkäten besvarades av 541 personer från statliga myndigheter,
universitet/högskolor, kommuner och landsting.
• Sammanfattningsvis visade undersökningen att Statens inköpscentral och webbplatsen
Avropa.se är välkända och att webbplatsen är välanvänd. 95 % av respondenterna uppger att de
känner till webbplatsen Avropa.se och 96 % av dem som känner till webbplatsen har besökt den
under 2011.
• Flertalet (72 %) tycker att befintliga ramavtalsområden väl täcker in behovet medan resterande
(28 %) önskar fler områden. Det finns stor variation bland dessa önskemål men exempelvis
nämns olika typer av konsulttjänster.

• Relativt starka och samstämmiga synpunkter framfördes om webbplatsen Avropa.se. Det
handlar framför allt om önskemål när det gäller kortare svarstider, bättre sökfunktion och ökad
användarvänlighet.
• På frågan hur Statens inköpscentral bäst kan stödja arbetet med att göra avrop kunde man
lämna flera svar. Här uppgav 90 % av respondenterna att det bäst kan ske via avropsmallar och
vägledningar, 47 % uppgav seminarier och 44 % uppgav att sådant stöd bäst kan ske via
utbildningar.
• Två av tre bedömde att man kommer att fortsätta använda ramavtalen i samma utsträckning som
idag även under 2012. Nästan en femtedel bedömde att man kommer att öka användningen av
ramavtalen medan cirka 4 % uppgav att de förväntade sig en minskad användning av ramavtalen.
Resultatet av enkäten utgör ett värdefullt underlag för verksamhetens planering och fortsatta
utveckling. På kort sikt prioriteras arbetet med att utarbeta och vidareutveckla elektroniska
avropsblanketter för respektive ramavtalsområde samt fortsatt utveckling av vägledningar. Vidare
kommer seminarier att erbjudas, vid behov i olika delar av landet, i samband med att nya ramavtal
tecknas. De förslag som har framförts i enkäten när det gäller nya ramavtalsområden kommer att
ligga till grund för planeringen på längre sikt.
Mot bakgrund av de önskemål som har framförts om webbplatsen Avropa.se kommer fortsatt
utveckling av webbplatsen vara ett prioriterat område. På kort sikt kommer ett antal
förbättringsåtgärder genomföras för att öka den befintliga webbplatsens användarvänlighet. För att
skapa underlag för utvecklingen på sikt är avsikten att låta genomföra en förstudie med fokus på
de långsiktiga behoven. Resultatet av förstudien ska sedan ligga till grund för utvecklingen av
webbplatsen på längre sikt.
Stort tack till alla som deltog i enkätundersökningen!

Aktuella förstudier och
upphandlingar
Förstudie om skrivare, kopiatorer och tjänster
Förstudien om skrivare och andra dokumenthanteringsprodukter är nu klar. En rapport finns
tillgänglig här. Förstudien är underlag inför beslut om nya ramavtal ska upphandlas inom
området.
Den 22 februari 2012 hölls ett informationsmöte om förstudien. Ett trettiotal leverantörer och några
användare deltog i mötet och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor.
Synpunkter och kommentarer på förstudien skickas till skrivare2012@kammarkollegiet.se
Kontaktpersoner:
irene.andersson@kammarkollegiet.se
lars.thur@kammarkollegiet.se

Information om kommande IT-konsultupphandlingar
Tidsplan
En förstudie inför nästa ramavtalsupphandling inom området IT-reusurskonsulttjänster påbörjas i
vår. Planerad start för förstudien är maj 2012. Förstudien avses färdigställas under hösten och
upphandlingen kan därefter påbörjas sent hösten 2012. Utgångspunkten är att upphandlingen
kan avslutas under första halvåret 2013. Färdiga ramavtal kommer då att finnas tillgängliga för
avrop tidigast våren 2013.
Omfattning
En utgångspunkt för den kommande förstudien är att ta ett helhetsgrepp för att försörja statliga
myndigheter i hela landet när det gäller deras anskaffningsbehov av IT-resurskonsulttjänster.
Kontaktperson: Anna.berg@kammarkollegiet.se

Mer om pågående förstudier och upphandlingar
Syftet med förstudier är att kartlägga behov och marknader inför eventuellt kommande
ramavtalsupphandling. När en upphandling är annonserad räknas den som pågående. Just nu
pågår det ett flertal förstudier och upphandlingar inom olika områden.
Här kan du läsa mer om aktuella förstudier och upphandlingar >>

Aktuellt om ramavtal
Nedan följer aktuell information om de ramavtal som Statens
inköpscentral förvaltar.
Ramavtalsområdet VVS-materiel
Ramavtalet upphör 2012-02-28. VVS-materiel kommer inte att upphandlas som samordnat
ramavtal av Statens inköpscentral. Behovet bedöms inte vara tillräckligt stort för att motivera en
samordnad upphandling.
Ramavtalsområdet Möbler
Ramavtalet saknar fortfarande godkända och publicerade avropsproduktlistor. Arbetet med att
granska och godkänna dessa pågår. Så fort en avropsproduktlista är godkänd så kommer denna
att publiceras på respektive ramavtalsleverantörs sida.
Förlängning av ramavtalen för Elektronisk identifiering (eID) 2008
Ramavtalen är förlängda till den 30 juni 2012 och kan inte förlängas
ytterligare. Avropsberättigade organisationer i stat, kommun och landsting med
aktuella eller kommande behov bör göra avrop innan ramavtalen upphör att
gälla. Statens inköpscentral bedömer att leveransavtal efter avrop kan ha en giltighetstid till 2016.
Leveransavtalens giltighetstid kan formuleras på följande sätt:
”Detta leveransavtal gäller längst t.o.m. 20xx-xx-xx. Kunden har rätt
att med sex månaders varsel säga upp detta leveransavtal.”
E-legitimationsnämnden och Kammarkollegiet har gett ut en broschyr med
rekommendationer om hur försörjningen bör hanteras: "Informationsblad
Kammarkollegiet och E-legitimationsnämnden för webb"
Här kan du läsa broschyren >>
Ramavtalet för företagshälsovård klart
Från och med den 1 januari 2012 kan du genomföra avrop från det nya ramavtalet för
företagshälsovård. Ramavtalet omfattas av 24 leverantörer fördelade på 262 orter.
Utbildningsseminarier om hur man genomför avrop kommer att hållas vid flera tillfällen. Mer
information om dessa seminarier kan du läsa på www.avropa.se
Förlängningar av ramavtal för Datakommunikation och Telefoni
Nedanstående ramavtal kommer att förlängas enligt nedanstående:
●

●
●
●

●

Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission 2008 - förlängs
t o m 2013-05-05
Kommunikation som tjänst 2008 - förlängs t o m 2013-03-17
Kommunikationsutrustning 2008 - förlängs t o m 2012-08-31
Service, underhåll utökningar och uppgraderingar av abonnentväxlar 2008 - förlängs t o m
2012-08-31
Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör 2008 - förlängs t o m 2012-08-31

Kontaktperson: Hans-Olov Öhrner 08-700 08 00
Nytt ramavtal för tryckeritjänster

Ramavtalet för tryckeritjänster erbjuder både traditionella trycksaksprodukter och ett flertal
moderna tjänster. Tidiagre ramavtal bestod av två delområden, tryckeritjänster och tidningsoffset.
Dessa två områden är nu sammanslagna.
Klicka här för att läsa mer om ramavtalet och hur du genomför ett avrop >>
Små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal
Enligt förordningen (SFS 1998:796) om statlig inköpssamordning ska små och medelstora
företags möjligheter att delta i upphandlingarna beaktas. I de förstudier som genomförs vid
Statens inköpscentral inför upphandling ingår marknadsanalyser där bl.a. små och medelstora
företags förutsättningar analyseras. Av de 575 ramavtalsleverantörer som fanns vid utgången av år
2011 hade 60 procent upp till 49 anställda och 83 procent hade upp till 199 anställda.
Under året avslutades 21 upphandlingar och till dessa inkom totalt 313 anbud. Detta ger ett
genomsnitt på cirka 15 anbud per upphandling. Cirka 59 procent av företagen som lämnade
anbud hade upp till 49 anställda cirka 50 procent av företagen som fick avtal hade upp till 49
anställda.
Under våren kommer en större analys som även omfattar branschtillhörighet genomföras. Då
kommer ramavtalsleverantörer, återförsäljare och underleverantörer anslutna till de statliga
ramavtalen analyseras.
Enkätundersökning om miljökravsinformation i statliga ramavtal
Under en begränsad tid genomför Statens inköpscentral en enkätundersökning i syfte att få
synpunkter kring behovet av informationen om ställda miljökrav i de statliga ramavtalen. Enkäten
riktar sig till användare av ramavtalen, det vill säga, myndigheter, kommuner och landsting som
använder www.avropa.se för att ta del av informationen om de statliga ramavtalen. Enkäten tar
mindre än 10 min att besvara.
Klicka här för att besvara enkäten >>

Seminarium om ärende- och
dokumenthanteringsfunktioner
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 ITinfrastruktur.
Seminariet vänder sig till avropare inom statliga myndigheter, kommuner och landsting.
Seminariet är ett heldagsevenemang i Stockholm torsdagen den 26 april 2012. Program och
anmälan kommer inom kort att läggas ut på www.avropa.se
Kontaktpersoner:
Jan Lundh 08-700 07 71
Mikael Larsson 08-700 07 63

Kontakta oss
Om du vill veta mer om Statens inköpscentral eller har övriga frågor är du varmt välkommen
att kontakta oss.
E-post: nyhetsbrev.ic@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 70

Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet

