Nyhetsbrev februari 2013

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. 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.

Utökat stöd till avropande
organisationer
Under 2012 har vi lagt stor vikt vid att utveckla stödet till avropande organisationer samtidigt som vi
har prioriterat uppföljningen av ingångna ramavtal och ramavtalsleverantörer.
När det gäller stödet till avropande myndigheter hölls cirka 35 informationsseminarier under förra
året och cirka 150 myndighetsbesök genomfördes. Om man lägger till alla leverantörsmöten
också blir det över 350 externa aktiviteter, vilket är mer än en aktivitet per arbetsdag. Därtill kommer
det dagliga flödet av telefonsamtal till respektive ramavtalsförvaltare samt ett tusental besvarade
frågor via e-post samt telefonsamtal till vår ramavtalsservice.
Uppföljning av ingångna ramavtal har både skett i den löpande förvaltningen i dialog med
avropande myndigheter och leverantörer samt genom systematiska leverantörsrevisioner och
avtalsuppföljningar utförda av externa revisionsbolag. Under året genomfördes 43
leverantörsrevisioner inom 5 olika ramavtalsområden. Under 2013 kommer antalet revisioner öka
ytterligare.

Aktuellt om ramavtal
E-upphandling
Vid Statens inköpscentral pågår kontinuerligt en utvecklingsprocess för att effektivisera
verksamheten och förbättra användbarhet och tillgänglighet av våra ramavtal. Med över 1100
ramavtal är den administrativa uppgiften omfattande under avtalsperioderna. Särskilt vid
avslutning av upphandlingsprojekt när vinnande leverantörer ska tilldelas ramavtal och dessa ska
undertecknas kan tiden för utskrift, postgång och undertecknande mellan Statens inköpscentral
och leverantörer dra ut i tid.
Redan vid start av verksamheten januari 2011 tecknades avtal för ett upphandlingsverktyg för att
styra och förenkla det praktiska upphandlingsarbetet. Upphandlingsprojekten har sen dess
genomförts elektroniskt. Även anbud har tagits emot elektroniskt. Avtal har dock tills idag skrivits ut
och sänts mellan parter i fysisk form för undertecknande.
Under hösten 2012 påbörjades arbetet med att vid Statens inköpscentral övergå till att även

hantera själva avtalen elektroniskt genom parters signering med e-legitimation. Den tekniska
lösningen är att vårt upphandlingsverktyg integrerats med en tredjeparts tjänst för verifikation av
personers behörighet att teckna firma. Genom denna lösning vinner vi inte bara tid utan även
säkerhet i hanteringen av avtalen.
Nu har vi landat med processen och den första upphandlingen som blev klar och därmed pilot i
denna nya rutin var vår största upphandling räknat på antal avtalsleverantörer, en
konferensupphandling med ca 120 ramavtal.
Från januari 2013 arbetar därmed Statens inköpscentral med fullt utvecklad E-upphandling från
anbud till avtal.

Omskriven upphandling klar för
avrop
Upphandlingen Kontorsstöd som molntjänst är nu klar och fr.o.m. 4/2 kan offentlig sektor börja
göra avrop från ramavtalet.
Ramavtalet möjliggör avrop av e-post, kalender, ordbehandling, kalkylark och presentation som
levereras genom webbläsaren.
Följande leverantörer har erhållit ramavtal:
Avalon Innovation AB
Cybercom Sweden AB
RedBridge AB
Visma Consulting AB
Under upphandlingen och framförallt efter tilldelningsbeslutet har det skrivits mycket om
upphandlingen. Nedan följer några av de artiklar som handlar om upphandlingen:
IDG, http://www.idg.se/2.1085/1.476194/klart-for-myndigheter-i-molnet
Nyteknik, http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3541190.ece
Offentliga affärer, http://www.offentligaaffarer.se/index.php?
option=com_content&view=article&id=1317:stort-intresse-foermolnsupphandling&catid=66:avtalsnytt&Itemid=67
IDG, http://www.idg.se/2.1085/1.488023/microsoft-bommar-statligt-molnavtal
På www.avropa.se finns mer information om ramavtalet.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Flygresor inrikes
En ny förstudie har påbörjats inom området Flygresor inrikes. Förstudien planeras bli färdig under
februari. Just nu träffar vi olika intressenter. 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, gärna så snart som möjligt, till
fredrik.aglo@kammarkollegiet.se. Det går även bra att sända in synpunkter.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Annonsförmedlingstjänster - Medieförmedling

Beslut har tagits att en ny upphandling av annonsförmedlingstjänster kommer att genomföras.
Upphandlingen håller på att planeras och tidplan kommer att läggas ut på www.avropa.se
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Elektronikkomponenter
Arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag är tillfälligt uppskjutet. Vidare information
rörande upphandlingen kommer att meddelas på www.avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Flygresor utrikes
Upphandlingen Flyg utrikes, diarienr 96-60-2012 har annonserats i TendSign. Sista anbudsdag är
2013-02-18.
Kontaktperson: anna.soderholm@kammarkollegiet.se

Hygien och Städprodukter
Upphandlingen Hygien- och städprodukter, diarienr 96-57-2012 har nu annonserats i
upphandlingsverktyget TendSign. Sista anbudsdag är 2013-03-05.
Kontaktperson: petra.krause@kammarkollegiet.se

Konferenstjänster
Tilldelningsbeslut har fattats och avtal signeras just nu via e-legitimation. Vart efter de är klara
läggs de ut på www.avropa.se.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Litteratur
Utvärdering av inkommande anbud till upphandling Litteratur, diarienr 96-130-2011 pågår just nu.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Profil och Presentartiklar
Beslut har tagits om att en ny upphandling ska ske. Framtagning av underlag pågår just nu.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingstjänster
Utvärdering av inkomna anbud pågår just nu.
Kontaktperson: anna.lundmark@kammarkollegiet.se

Operatörs- och Transmissionstjänster (FMOT)
Arbetet med upphandlingarna pågår. Den annonserade upphandlingen av Fasta och mobila
operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT) följer plan och beräknas kunna avslutas
under våren 2013. Nya ramavtal planeras vara på plats under maj/juni 2013.

Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Kommunikation som tjänst (KST)
Upphandlingen av Kommunikation som tjänst (KST) är något försenad och planeras att
annonseras under kvartal 2 2013.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Upphandling av Rakelutrustning
Rakel är vårt nationella system för kommunikation mellan personer som jobbar med samverkan
och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att säkra samhällets krishanteringsförmåga och
underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som jobbar med ordning, hälsa eller
säkerhet.
Rakelsystemet används av statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting. Exempel
är polis, räddningstjänst, ambulans och hemtjänst.
För att kunna kommunicera i Rakelsystemet behövs produkter för användarna och det är dessa
produkter som Statens inköpscentral nu ska upphandla. Det är främst en radioutrustning kallad
Rakelmobil som används i verksamheterna. Den kan bäras av personen som använder den eller
monteras i ett fordon. Det finns även andra typer av produkter så som trygghetslarm och
personsökare. Vidare krävs ett antal produkter för att uppnå funktionalitet exempelvis modem,
dispacherlösningar, telematiklösningar m.m. Även tillbehör så som monofoner, hörsnäckor mm
kommer att ingå i den kommande upphandlingen.
Upphandlingen kommer även att omfatta ett antal tjänster, exempelvis montering, programmering,
service etc.
Den tidigare upphandlingen är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statens
inköpscentral tar över ansvaret för den kommande upphandlingen. Gällande ramavtal löper ut den
31 maj 2013 och det nya ramavtalet för Rakelproduker beräknas bli färdigt under våren och börja
gälla den 1 juni 2013.
Ramavtalet kommer att gälla i maximalt fyra år och avropsordning kommer att vara förnyad
konkurrensutsättning.
Nytt för ramavtalsområdet är att vi kommer att fram checklistor, vägledning och andra
hjälpdokument som ska vara till stöd för avropande organisationer.
Fullmaktsinhämtning
Kommuner och landsting har möjlighet att delta i upphandlingen. En förfrågan har skickats ut till
kommuner och landsting gällande fullmakt för Statens inköpscentral och upphandlingen. De
kommuner och landsting som svarar med att skicka in sin fullmakt innan annonsen publicerats är
avropsberättigade. En påminnelse till alla kommuner och landsting: Kontrollera att fullmakt
skickas in innan den 20 februari 2013. Fullmakterna måste vara inkomna till Statens
inköpscentral före upphandlingen startar.
Kontaktperson: renee.sjolund@kammarkollegiet.se

Aktuellt i övrigt

Ny version av avropa.se
Avropa.se är Statens inköpscentrals viktigaste
kommunikationskanal. Under 2012 hade webbplatsen
närmare 230 000 unika besökare och cirka 2,5 miljoner
sidvisningar.
I 2011 års kundenkät framkom många synpunkter rörande
avropa.se. Besökarna upplevde webbplatsen som
informationstung, långsam och inte tillräckligt användarvänlig. I veckan lanserades därför en
omarbetad version av avropa.se som bättre svarar mot besökarnas behov.
Nya avropa.se har, förutom en helt ny design, även fått en tydligare struktur som gör det enklare för
besökaren att hitta rätt bland innehållet. Webbplatsen har dessutom fått en bättre prestanda för att
kunna arbeta snabbare.
På webbplatsen avropa.se publiceras endast information om de ramavtal som upphandlats och
förvaltas av Statens inköpscentral.
Andra ramavtal som statliga myndigheter kan avropa på finns på respektive upphandlande
myndighets webbplats, t.ex ramavtal som avser kort- och betalningstjänster finns på
www.riksgalden.se. Ramavtal avseende ekonomi- och personaladministrativa system finns på
www.esv.se.

Små företags deltagande
Små och medelstora företags möjligheter att lämna anbud övervägs alltid och vi följer regelbundet
upp hur stor andel av de slutliga ramavtalsleverantörerna som utgörs av små och medelstora
företag.
Några exempel från förra året visar att 50 % av anbudsgivarna i våra öppna upphandlingar var små
företag (dvs. företag med upp till 49 anställda enligt SCB:s företagsregister). Av de knappt 600
unika ramavtalsleverantörerna vid årets slut var 84 % små- och medelstora företag (dvs. upp till
199 anställda enligt SCB:s företagsregister) varav 60 % små företag.
I den leverantörsenkät som genomfördes i december 2012 svarade majoriteten att de tror att de
kommer att delta i våra ramavtalsupphandlingar i oförändrad omfattning de närmaste åren medan
nästan en tredjedel svarade att de tror att de kommer att delta i ökad omfattning. Resterande
trodde att de skulle delta i minskad omfattning.

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

