Nyhetsbrev juni

Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som
myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På
IT-området 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.
Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska
våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Nya ramavtal
Telefoniprodukter och tillhörande tjänster
Vi har nu slutfört upphandling Telefoniprodukter. Ramavtalsområdet innehåller telefonilösningar
bestående av produkter och tjänster så som:
• Abonnentväxlar
• Telefoner
• Telefoni tillbehör
• Kontaktcenter lösning
• Stödsystem telefoni
• Unified Communication
• Tjänster knutna till telefoniprodukter så som installation, integration, service m.m
Ramavtal har tecknats med sex stycken leverantörer. Ramavtalen har avropsformen förnyad
konkurrensutsättning, vilket innebär att alla ramavtalsleverantörer ska erhålla en avropsförfrågan.
Avrop sker med stöd av den upphandlade Kravkatalogen, i vilken områden för avropskrav
presenteras. Avropande myndigheter ställer själva de krav som är unika för den egna
myndigheten och väljer själva utvärderingsmodell.
Ramavtalsleverantörer Telefoniprodukter:
Atea Sverige AB
Cygate AB
Relacom AB
Sourcecom Svenska AB
TDC Sverige AB
TeliaSonera Sverige AB
Ramavtalen gäller från och med den 31 maj 2012 till och med den 31 maj 2014 med möjlighet till

förlängning i upp till 24 månader. För mer information om ramavtalen och ramavtalsleverantörerna
se www.avropa.se
Kontaktperson: hans-olof.ohrner@kammarkollegiet.se
Mobiltelefoner och tillhörande tjänster
Vi har nu slutfört upphandling Mobiltelefoner 2012. Ramavtalsområdet innehåller
mobiltelefonilösningar bestående av produkter och tjänster så som:
• Mobiltelefoner
• Tillbehör till mobiltelefoner
• Säkerhetslösningar kring mobiltelefoni
• Konfigureringstjänster av mobiltelefoner
Ramavtal har tecknats med sex stycken leverantörer. Ramavtalen har avropsformen förnyad
konkurrensutsättning, vilket innebär att alla ramavtalsleverantörer ska erhålla en avropsförfrågan.
Avrop sker med stöd av den upphandlade Kravkatalogen, i vilken områden för avropskrav
presenteras. Avropande myndigheter ställer själva de krav som är unika för den egna
myndigheten och väljer själva utvärderingsmodell.
Ramavtalsleverantörer Telefoniprodukter:
Atea Sverige AB
BKE Telecom AB
Evry Less Wire Solutions AB
Stjärna Fyrkant Com System AB
TDC Sverige AB
TeliaSonera Sverige AB
Ramavtalen gäller från och med den 31 maj 2012 till och med den 31 maj 2014 med möjlighet till
förlängning i upp till 24 månader. För mer information om ramavtalen och ramavtalsleverantörerna
se www.avropa.se
Kontaktperson: hans-olof.ohrner@kammarkollegiet.se
Klient Region 3 – Västra Sverige
Förvaltningsrätten har avgjort överprövningen av Klient Region 3 - Västra Sverige. Statens
inköpscentral vann överprövningen och avvaktar utgången av avtalsspärren därefter kommer
ramavtalen att skrivas på. Inom regionen avses länen Västra Götaland och Halland. Vi bedömer
att ramavtalen kommer att vara avropsbara i slutet av juni månad. Därmed kommer alla regioner,
utom Stockholm där vi avvaktar dom att vara avropsbara.
Information: Klas Lindström
klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Upphandlingen för Översättningstjänster är nu avslutad och avtalen är klara. Från och med 1 juli
går det att avropa på de nya avtalen. I denna upphandling har vi specifikt tagit fram ett antal skakrav kopplade till tjänstens utförande för att på så sätt möjliggöra en förbättrad kvalitet t.ex.
översättarens kompetens, fördjupade kunskaper inom ämnesområden, detaljerade
beställningsrutiner och bekräftelser, kontroll av uppdraget före leverans. Därtill finns flera nyheter
mot tidigare upphandling bl.a. möjlighet till avvikelse från rangordning, verktyg för Statens
inköpscentral att hantera brister såsom NKI mätningar och länk där synpunkter kan lämnas.
Eventuella brister kan resultera till särskilda åtgärder.
Avrop sker genom rangordning. Fem ramavtalsleverantörer har antagits för Språkområdena;
Engelska, A och B och fyra ramavtalsleverantörer har antagits för språkområdena; C och D.
Mer information om avtalet och språkindelningen hittar ni här >>
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Aktuella förstudier och
upphandlingar
Pågående förstudie- Flyg utrikes
Nuvarande ramavtal avseende Flyg utrikes gäller t.o.m. den 31 maj 2013. Statens inköpscentral
vid Kammarkollegiet behöver nu genomföra en grundlig förstudie för att kunna ta beslut i frågan
om en ny upphandling skall påbörjas.
Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av avtalen inom det aktuella
ramavtalsområdet. Förstudien skall därutöver klargöra omfattning, inriktning, utformning och
upplägg av eventuellt kommande upphandling inom området.
Arbetet med förstudien beräknas vara klart senast den 30 oktober 2012.
Välkommen att delta i referensgrupp! Under augusti-september 2012 träffar vi olika intressenter
och om du, som avropande organisation, leverantör eller branschorganisation inom området, 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
mathias.torpadie@kammarkollegiet.se Det går även bra att sända in synpunkter.
Pågående upphandling - Litteratur
Befintligt ramavtal för Litteratur gäller till och med 2012-12-07.
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området. Möten har genomförts med leverantörer och en referensgrupp bestående av
representanter från statliga myndigheter. Underlag har även inhämtats från enkäter som skickats
ut till myndigheter och leverantörer.
Beslut har tagits om att ny upphandling kommer att genomföras för Litteratur.
Välkommen att delta i referensgrupp! Är du intresserad av att delta i kommande
referensgruppsarbete vänligen anmäl er snarast till mattias.ek@kammarkollegiet.se

Aktuellt i övrigt
Fullmaktinbjudan till skrivarupphandling m.m. - Dokumenthantering 2012
Vi förbereder nu en skrivarupphandling m.m. som ersättning för befintliga ramavtal Skrivare,
kopiatorer och tjänster 2009 (SKT09). Mer information kommer att finnas på www.avropa.se samt i
upphandlingsverktyget TendSign. Mot denna bakgrund planerar Statens inköpscentral i juni
månad skicka ut fullmaktsinbjudan till kommuner och landsting som vill delta i den kommande
upphandlingen. En referensgrupp planeras för att följa arbetet. Myndigheter, kommuner och
landsting inbjuds att delta i referensgruppen.
Kontaktperson referensgrupp: Irene Andersson
irene.andersson@kammarkollegiet.se
Kontaktperson fullmakter: Jeanette Krusell
jeanette.krusell@kammarkollegiet.se
Samordnad enkät för förstudie om Operatörs- och Transmissionstjänster, tillsammans med
Kommunikation som tjänst (KST)
Förstudierna är påbörjade och planeras bli färdigställda under hösten 2012. Som ett led i
förstudiearbetet har vi skickat ut en enkät som rör området. Enkäten samordnas mellan de två
förstudierna. Syftet är att få en inblick i de olika behoven inom hela området och få in synpunkter
inför eventuella kommande ramavtal.
Då enkäten nu skickas ut i anslutning till semesterperioden kommer svarstiden att vara förlängd
t.o.m. den 13 augusti. Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara våra frågor, då det är
värdefull information och underlag till förstudierna.
Kontaktperson, operatörstjänster: Sara Wedholm,
sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Kontaktperson, KST: Lars Thür
lars.thur@kammarkollegiet.se
Enkäter Förstudie IT-konsulttjänster 2012
En förstudie inför nästa ramavtalsupphandling inom området IT-konsulttjänster är igång.
Förstudien avses bli färdigställd under hösten och därefter kan upphandlingen startas upp sent
hösten 2012. Målet är att upphandlingen kan avslutas under första halvåret 2013. Färdiga ramavtal
kommer då att finnas tillgängliga för avrop tidigast våren 2013.
Som ett led i förstudiearbetet har enkäter som rör området IT-konsulttjänster skickats ut. Dels en
som är riktad till myndigheter, dels en som är riktad till leverantörer.
Enkäten riktad till samtliga myndigheter har skickats ut via e-post och enkäten som är riktad till
leverantörer har gjorts tillgänglig på Avropa.se
Båda enkäterna har sista svarsdatum 2 juli 2012 och vi hoppas att så många som möjligt kan
besvara dem då det är värdefull information och underlag till det kommande arbetet.
Kontaktperson: Anna Berg
anna.berg@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

Fordonsförhyrning
Upphandlingen Fordonsförhyrning är under överprövning, ramavtal kan inte tecknas i avvaktan på
dom.
Avropsordning gällande ramavtalet drivmedelskort för stationstankning
För snart ett år sedan löpte det tidigare gällande ramavtalet inom området Drivmedel för
stationstankning ut. Det innebär att drivmedel skall avropas från det nya ramavtalet som
tecknades i slutet av oktober 2011 om myndigheten inte finner att en annan form av avtal
sammantaget är bättre. Observera att med det nya ramavtalet gäller en förändrad avropsordning
jämfört med den som gällde i det tidigare ramavtalet. Avropsordningen i nu gällande ramavtal är:
1. Preem
2. OK-Q8
3. Svenska Statoil
Avrop från ramavtalet ska ske enligt den fastställda avropsordningen.
Om den högst rankade leverantören inte har tappställe (inte i stånd att leverera) på orter där den
avropande myndigheten har sin verksamhet ska i första hand leverantör två (2) i rangordningen
komma att väljas under förutsättning att denne har förmåga att leverera på aktuell ort/er.
I avropsförfrågan ska varor och tjänster, leveranstid samt specifika krav på utförande specificeras i
avropsförfrågan (avropsblanketten). Se mallen Avropsblanketten på www.avropa.se.
Skicka gärna in dina frågor och synpunkter på det nya ramavtalet och avropsblanketten till
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
Kontaktperson Lars Hellström
Lars.hellstrom@kammarkollegiet.se
Små och medelstora företags deltagande på ramavtalen
Vi har under våren genomfört en analys över små och medelstora företags deltagande på våra
ramavtal. Analysen visar att representationen av mikroföretag samt små och medelstora företag
antingen som avtalade leverantörer, återförsäljare och/eller underleverantörer är hög.

· 84 % av de avtalade leverantörerna utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag.
· 97 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare utgörs av mikroföretag, små och medelstora
företag
· 85 % av de avtalade leverantörernas underleverantörer utgörs av mikroföretag, små och
medelstora företag
Läs mer och ta del av analysen här >>
Kontaktperson Per Eskilsson, per.eskilsson@kammarkollgiet.se

Förslag på nya ramavtalsområden
I vinterns enkät som skickades ut till ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting kom det
in ett antal förslag på områden där respondenterna önskar nya ramavtal.
De inkomna förslagen har grupperats och matchats mot befintliga ramavtalsområden (giltiga
samt de som är under upphandling). De förslag som inte matchar befintliga områden kommer att
analyseras vidare för att bedöma i vilka fall det är motiverat att starta förstudier inför eventuell
upphandling.
Vi tackar alla som har lämnat förslag på nya områden för ramavtal och tar gärna emot fler förslag
på nya ramavtalsområden. För att lämna förslag på nya områden klicka här >>

Avropadagarna 2012
Avropadagarna 2012
Som vi tidigare har informerat om kommer årets Avropadagar att gå av stapeln den 25
september respektive den 23 oktober. Innehållet kommer i stort sett att vara detsamma vid båda
tillfällena och seminarierna, som är kostnadsfria, kommer att genomföras i centrala Stockholm.
Anmälan görs längre fram i och med att programmet presenteras.
Seminarier under hösten
Förutom Avropadagarna kommer vi under hösten att genomföra flertal informationsseminarier om
nytecknade ramavtal. Information om aktuella seminarier hittar du 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

