Nyhetsbrev december 2011

Välkommen till årets sista nyhetsbrev från Statens inköpscentral vid
Kammarkollegiet. Det har varit ett händelserikt år som du kan läsa mer om nedan.
Innan du fortsätter din läsning vill vi tacka för gott samarbete under 2011 och önskar en
riktig God jul och ett Gott nytt år!
Trevlig läsning!

Ett intensivt år går mot sitt slut
Verksamhetsfokus på ny organisation
Statens inköpscentral har snart funnits i ett år. Året har i stor utsträckning präglats av etableringen
av den nya, samlade organisationen som omfattar verksamhet från tio olika myndigheter och
personal från flera av dessa myndigheter. Vi har tagit över många ramavtal som har varit nya för
oss och det har givetvis ställt särskilda krav på verksamheten. Flera väsentliga ramavtalsområden
var dessutom avtalslösa när verksamheten startade i januari.
Under året har vi lagt stor kraft på att ensa verksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar
för att hålla en jämn och hög kvalitet i allt vårt arbete, såväl i upphandlingen som i förvaltningen av
våra närmare 1100 ramavtal. Vår arbetsmetodik utgår från ”best practice” i jämförbara nationella
inköpsorganisationer i Europa.
Insatser under året
- Presentation av genomförda förstudier inom kommunikationsutrustning, AV-media, telefoni och
klienter vid välbesökta seminarier i juni. Seminarierna sändes även ut på webben och det fanns
möjlighet att skicka in frågor direkt via SMS.
- Genomförda upphandlingar inom Säkerhetsteknik, Flygresor, Drivmedel, Tjänstefordon,
Managementkonsulttjänster, Möbler, Företagshälsovård, Hotelltjänster, Licensförsörjning, Öppna
programvaror och IT-utbildning. Flertalet av de nya ramavtalen har presenterats vid välbesökta
seminarier i olika delar av landet.
- Införande av ett elektroniskt upphandlingsverktyg som ska underlätta för anbudsgivare, stärka
transparensen och öka effektiviteten i verksamheten.
- En uppdaterad version av webbplatsen Avropa.se har lanserats.
- Genomförande av Avropadagen 2011 i november. Eftersom intresset visade sig vara så stort
genomfördes även en Extra Avropadag (läs mer nedan).
- Utveckling av mallar som stöd för avrop.
Kundenkät för bättre ramavtal
Vi vill att ni ska bli nöjda med våra ramavtal och därför är det viktigt för oss att känna till era
önskemål och behov. Vi har nyligen skickat ut en webbenkät som vi hoppas att ni har möjlighet att
besvara. Ni hittar en länk till enkäten på www.avropa.se. Under 2012 kommer vi, med
utgångspunkt från bland annat webbenkäten, fortsätta utveckla verksamheten i syfte att ge er
bästa möjliga stöd.

Avropadagen 2011
Stort intresse blev två dagar
Den 8 respektive 23 november gick Avropadagen 2011 respektive Extra Avropadagen 2011 av
stapeln. Anledningen till att Avropadagen genomfördes vid två tillfällen var att intresset, glädjande
nog, visade sig vara mycket stort.
Konferensens innehåll
Konferensens primära målgrupp var personer vid statliga myndigheter, kommuner och landsting
som avropar från de statliga ramavtalen. Förmiddagen ägnades huvudsakligen åt att presentera
verksamheten och berätta om ett pågående utvecklingsprojekt som syftar till att underlätta avrop
från ramavtalen. Under eftermiddagen kunde man välja bland flera olika spår med praktisk
inriktning där ansvariga ramavtalsförvaltare berättade om ett antal utvalda ramavtal. Det fanns
också ett Öppet spår med översiktlig guidning på webbplatsen Avropa.se samt utrymme för frågor
och kommentarer från konferensdeltagarna.
Besökarnas åsikter i planeringen för 2012
Vi vill särskilt tacka för alla värdefulla synpunkter som har kommit in via vår enkät i anslutning till
Avropadagarna 2011. Med ledning av dessa synpunkter kommer vi att planera Avropadagen 2012
och andra aktiviteter som riktar sig till er som avropar från våra ramavtal.

Försäkringskassan övertar SHS
från Kammarkollegiet
Försäkringskassan kommer inom kort att ta över driftansvaret av den globala SHS katalogen från
Kammarkollegiet samt att publicera information om rutiner för katalogbeställningar och
information om SHS protokollet. Information om startdag för övertagande kommer att publiceras
på www.forsakringskassan.se/omfk/shs.
SHS är en stor informationsväxel och ett koncept för att via Internet säkert och pålitligt utbyta
information mellan offentliga organisationer. Myndigheter, företag och allmänheten kan
kommunicera med varandra med hjälp av detta system. Fullt utbyggt kan svenska myndigheters
SHS fungera som en ”informationsbuss” och bli en ryggrad för kommunikation mellan
myndigheter, kommuner och allmänheten.
SHS används för att:
- skicka elektroniska dokument och hämta information från andra myndigheters datasystem,
- prenumerera på information från andra myndigheter,
- ställa frågor till en annan myndighet, som besvaras en annan dag,
- lämna information, som till exempel kvitton.
För mer information om SHS kontakta Jan Lundh, Statens inköpscentral,
jan.lundh@kammarkollegiet.se, 08-7000 771.

Pågående arbete
FÖRSTUDIER
Syftet med förstudier är att kartlägga behov och marknad inför eventuellt kommande
ramavtalsupphandling.
Läs mer om pågående förstudier >>
UPPHANDLINGAR
Det pågår flera ramavtalsupphandlingar inom olika områden. En upphandling definieras som
pågeånde från annonseringstillfället tills dess att avtal är tecknade.
Läs mer om pågående ramavtalsupphandlingar >>
Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Statens inköpscentral har nu fattat beslut om att ny upphandling ska göras för området servrar och
lagringslösningar. Upphandlingsarbetet startade i början av hösten 2011 och upphandlingen är
planerad att avslutas i slutet av maj 2012. Annonsering av upphandlingen beräknas ske första
kvartalet 2012. Läs mer om upphandlingen.
Fullmaktsinbjudan
Under hösten har inbjudan skickats ut till kommuner och landsting att lämna fullmakt till
Kammarkollegiet/Statens inköpscentrals IT-upphandlingar. Nu ges en sista möjlighet att vara
med på nedanstående ramavtal. Vänligen kontakta jeanette.krusell@kammarkollegiet.se senast
2012-01-09 om ni vill vara med som avropsberättigade.
Aktuella IT-upphandlingar:
- Server,
- AV-produkter,
- Videokonferensutrustning,
- Helhetslösning för IT kommunikation,
- Webborder för IT kommunikation samt
- Klient (PC) Standardprodukter med rangordning.

Statens inköpscentrals sigill
Samtliga ramavtalsleverantörer, det vill säga de leverantörer som har
gällande ramavtal med Statens inköpscentral, har möjlighet att använda
sigillet som visas till höger. Sigillet får endast användas i sammanhang och
information direkt knutna till ramavtalen. Sigillet står för kvalitet och
exklusivitet för de ramavtalsleverantörer som har tilldelats ramavtal av
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. För mer inofmration om
hantering och distribution av sigillet kontakta Mikael Larsson på Kammarkollegiet,
mikael.larsson@kammarkollegiet.se, 08-7000 763.

Aktuellt om ramavtal
Nytecknade ramavtal
Säkerhetsteknik och säkerhetssystem
Rikstäckande ramavtal för Säkerhetsteknik och säkerhetssystem (inbrottslarm,
passerkontrollsystem etc) trädde ikraft den 7 december 2011 då Statens inköpscentral tecknade
ramavtal med fem leverantörer.
Avropande myndigheter som har behov av att avropa produkter och tjänster i fler än en region
samtidigt och önskar att teckna avtal med en och samma leverantör för det samlade behovet, kan
avropa från de rikstäckande ramavtalen. Avser avropet endast en region ska ett regionalt avrop
göras. Regionindelning framgår under rubriken "Så avropar du" på huvudsidan för
Säkerhetsteknik, säkerhetssystem på avropa.se.

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

