Nyhetsbrev mars 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.

Efterlängtat ramavtal inom
personaluthyrning klart för avrop
Statens inköpscentral är glada att kunna meddela att vi nu efter en lång och omfattande
arbetsprocess har tecknat statliga ramavtal inom området personaluthyrning. I dagsläget är 24 av
totalt 27 ramavtalsområden klara för avrop.
Ramavtalet ”Personaluthyrning” består av de tre yrkesområdena Kontorsadministration, Ekonomi
och personal och IT och kan nyttjas för att fylla såväl tillfälliga som längre behov hos de avropande
myndigheterna. I anbudsunderlaget ställdes dessutom krav på leverantörerna att dessa skulle
kunna uppvisa kollektivavtalsliknande villkor för att få delta i upphandlingen.
I yrkesområdet Ekonomi och personal ingår följande tjänster:
• Löneadministratör
• Ekonomiassistent
• Redovisningsekonom
I yrkesområdet Kontorsadministration ingår följande tjänster:
• Receptionist/telefonist
• Assistent
• Administratör
• Handläggare 1
• Handläggare 2
• Registrator
• Vaktmästare
I yrkesområdet IT ingår följande tjänster:
• IT-tekniker
• Helpdesk
Kombinationsavtal
Avrop som omfattar uppdrag till och med 500 timmar per yrkeskategori och region ska ske genom
rangordning. Leverantör som är nummer ett i rangordningen för respektive region och
yrkesområde ska avropas i första hand.

Avrop av uppdrag som överstiger 500 timmar per yrkeskategori och region sker genom förnyad
konkurrensutsättning. Avropsförfrågan ställs till de leverantörer som är antagna för det
yrkesområde och den region som uppdraget avser.
Ramavtalet kan därmed nyttjas för att fylla såväl tillfälliga som längre behov hos de avropande
myndigheterna.
Rangordningen för respektive ramavtalsområde finns att läsa på
www.avropa.se/Documents/6242
Ramavtalets omfattning
Region 1: Norrbottens län och Västerbottens län
Region 2: Västernorrlands län och Jämtlands län
Region 3: Gävleborgs län och Dalarnas län
Region 4: Uppsala län, Vätmanlands län och Södermanlands län
Region 5: Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
Region 6: Stockholms län och Gotlands län
Region 7: Västra Götalands län
Region 8: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
Region 9: Skåne län och Hallands län
Överprövningar
Tilldelningsbeslut i upphandlingen meddelades av Statens inköpscentral i oktober 2012.
Yrkesområdena Personal och ekonomi och IT är helt klara för avrop, medan en överprövning har
gjorts till Förvaltningsdomstolen gällande Kontorsadministration regionerna 5, 6 och 7. Mer om
överprövningarna finns att läsa på www.avropa.se/Pagaende-projekt/Personaluthyrning/

Ramavtalsområdet AV-produkter
Nu är det möjligt att avropa audiovisuella produkter och tillkommande tjänster via det nya
ramavtalsområdet för AV-produkter.
Ramavtalsområdet inkluderar produkter och tjänster och gäller från och med 2013-02-26 till och
med 2014-02-28 med en förlängningsoption till och med 2017-02-28.
Exempel på produkter som kan avropas är projektorer, skärmar och monitorer, interaktiva
skrivtavlor, hörlurar och headset, analoga och digitala kameror samt videokameror. Till dessa
produkter hör även tillbehör och förbrukningsvaror.
Exempel på tjänster är installation, service, support, utbildning, destruktion med flera tjänster.
Upphandlingen är utformad för att kunden ska kunna kravställa sina egna unika krav via den
kravkatalog som upphandlingen inkluderar. Kravkatalogen innehåller ett antal olika områden inom
vilka kunden kan precisera egna ”ska- eller bör-krav”. Ett exempel är miljö, energiförbrukning eller
användbarhet och tillgänglighet. Kravkatalogen finns tillgänglig på www.avropa.se.
Avropsform är förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att alla ramavtalsleverantörer ska
tillfrågas vid avrop samt att villkoren fastställs i kontraktet (leveransavtalet). Avrop kan med fördel
sändas ut via den funktionsbrevlåda som www.avropa.se erbjuder.
Ramavtalsleverantörerna är:
• Aktiebolaget Tabula
• Atea Sverige AB
• AV Syd AB
• DAV Partner AB
• Ricoh Sverige AB
Villkoren mellan kund och ramavtalsleverantör regleras via de Allmänna villkoren för AV-produkter.
Dessa villkor finns tillgängliga på www.avropa.se.

Vägledning, mallar och checklistor kommer att göras tillgängliga på www.avropa.se under våren
som stöd vid kommande avrop. Ramavtalsområdet återfinns på www.avropa.se/Hittaramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/Teknisk-utrustning/.
Ramavtalsområdet omfattar inte inredning för mötes- och konferensrum såsom skriv- och
anslagstavlor, film- och overheaddukar, sken- och listsystem. Totalentreprenad respektive
projektering i samband med ny- eller ombyggnad av lokaler omfattas inte heller.
Produkter som avropas ägs av den avropande kunden och produkterna kan inte avropas som
tjänst, hyras eller leasas. Tjänster som avropas avser tjänst kopplat till AV-produkter som ägs av
den avropande kunden.
Mer information finns på www.avropa.se
Slutligen vill vi passa på att önska alla läsare en glad påsk!

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

