Nyhetsbrev - Oktober 2012

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.

Aktuellt om ramavtal
Ramavtal för Kommunikation som tjänst och Fasta mobila operatörstjänster samt
transmissionstjänster - Sista chans att göra avrop
Inför avrop som planeras genomföras i närtid på nuvarande Kommunikation som tjänst och Fasta
och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster, så bör ett arbete med avropsförfrågan
påbörjas nu om det ska hinnas med ett avrop med förnyad konkurrensutsättning innan avtalen
upphör.
Ramavtalsansvarig: Hans-Olov Öhrner, hans.olov.ohrner@kammarkollegiet.se
För information om förstudierna Kommunikation som tjänst och Fasta och mobila
operatörsstjänster samt transmissionstjänster se under rubriken Aktuella seminarier i detta
nyhetsbrev.

Pågående förstudier och
upphandlingar
Pågående förstudier
Annonsförmedlingstjänster
En förstudie pågår kring nuvarande ramavtal för Annonsförmedlingstjänster. Ramavtalet omfattar
idag strategiska och taktiska tjänster. Strategiska tjänster, nuvarande ramavtal utgår 2013-05-31,
omfattar tjänster, rådgivning och förmedling av informations- och reklamkampanjer till olika media
och annonseringsplattformar, vilket innefattas av medieplanering och köp, marknadsanalys,
målgruppsundersökning, distribuering samt mätning och uppföljning. Taktiska tjänster,
nuvarande ramavtal utgår 2013-04-30, avser produktioner, platsannonser, kungörelser, tjänster,
produktion, förhandling om rabatter, annonskontroll reklamationer mm.
Välkommen att delta i referensgruppsarbetet
Ett referensgruppsarbete för Annonsförmedlingstjänster planeras under den tid som förstudien
pågår. Är du intresserad av att delta i kommande referensgruppsarbete vänligen anmäl er snarast
till projektledare

hakan.wenngren@kammarkollegiet.se som även svarar på frågor om förstudien.
Läs mer om förstudien här >>
Pågående upphandlingar
Tolkförmedlingstjänster
Ramavtal för tolkförmedlingsstjänster löpte ut den 31 augusti 2012. Arbetet med en ny
upphandling pågår och de nya ramavtalen beräknas vara tillgängliga för avrop i början av 2013.
Ramavtalsansvarig: Klas Ericsson, klas.ericsson@kammarkollegiet.se
Läs mer om förstudien här >>
Hygien- och städartiklar
Projekt avseende Förstudie hygien- och städprodukter är nu avslutat. Projektet har kommit fram till
att ny upphandling bör genomföras och beslut har fattats om att ny upphandling för aktuellt
område ska genomföras. Enligt preliminär tidplan beräknas nya ramavtal tecknas under april
månad 2013.
Läs mer om upphandlingen här >>
Konferenstjänster
Ett av våra ramavtal för Konferenstjänster löper ut den 31 december 2012 och en ny upphandling
har påbörjats.
Läs mer om upphandlingen här >>
Personaluthyrning
Tilldelningsbeslut har fattat och vi avvaktar nu en tiodagars avtalsspärr.
Läs mer om upphandlingen här >>
Dokumenthantering 2012 – skrivare, multifunktionsprodukter (MFP), programvaror och
tjänster
Upphandlingen är annonserad och beräknas vara färdig första kvartalet 2013.
Läs mer om upphandlingen här >>
Överprövning - Fordonsförhyrning
Förvaltningsrättens dom är överklagad till Kammarrätten, som nu har att bedöma om
prövningstillstånd ska beviljas. Upphandlingen får inte avslutas till dess Kammarrätten bestämt
något annat.
Läs mer om upphandlingen här >>
Nya ramavtal - Nätverksprodukter
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 3 september 2012 fattat tilldelningsbeslut
avseende upphandlingen Nätverksprodukter 2012, 96-95-2011.
Upphandlingen var en selektiv upphandling med 13 stycken anbudssökande. Tolv av dessa
leverantörer erhöll anbudsinbjudan. Efter avslutad upphandling erbjuds sex stycken anbudsgivare
att teckna ramavtal nämligen:
Atea Sverige AB
Caperio AB
Cygate AB
Internet Protocolnett AB, numera Ipnett AB
Network Services Norden AB
TDC Sverige AB
Upphandlingen har fokuserat på produktbredd och produktkompetens i enlighet med förstudien
och önskemål från avropande myndigheter. Upphandlingen har också fokuserat på miljö som en
följd av tidigare uppdrag från regeringen till Kammarkollegiet. Avropssättet för Nätverksprodukter
är förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalsområdet för Nätverksprodukter kommer att
tillhandahålla nätverksprodukter av flera olika slag med hög produktbredd, exempelvis routrar,
switchar, säkerhetsprodukter m.m. Det går även bra att avropa tjänster inom området, exempelvis
installation, konfiguration, service med flera.
Upphandlingen är överprövad och dom från Förvaltningsrätten förväntas under hösten 2012.
Läs mer om upphandlingen här >>

Kontorstillbehör, ergonomiska produkter och toners, dnr 96-73-2011
Upphandlingen har avbrutits. I nuläget planeras ingen ny upphandling.

Övrig information
Förslag på nya ramavtalsområden
Statens inköpscentral ställer regelbundet samman inkomna önskemål om nya
ramavtalsområden. De inkomna förslagen grupperas och matchas mot befintliga
ramavtalsområden samt ramavtalsområden som är under upphandling. De förslag som inte
matchar befintliga eller planerade avtalsområden analyseras vidare för att bedöma i vilka fall det
finns ett tillräckligt stort gemensamt intresse för att det ska vara motiverat att starta förstudier inför
eventuell upphandling.
Vi vill tacka er som har lämnat förslag på nya ramavtalsområden. Information om planerade och
pågående förstudier lämnas på webbplatsen www.avropa.se. För att lämna förslag på nya
områden klicka här >>
Fullmaktsinbjudan till kommuner och landsting
Statens inköpscentral kommer att genomföra upphandlingar som ersättning för befintliga ramavtal
Kommunikation som tjänst och Fasta och mobila operatörstjänster samt Transmissionstjänster.
Mot denna bakgrund planerar Statens inköpscentral att inhämta fullmakter från kommuner och
landsting som vill delta i de kommande upphandlingarna. En fullmaktsinbjudan kommer att ske i
närtid. Mer information kommer att finnas på
www.avropa.se. Kontaktperson, Jeanette Krusell jeanette.krusell@kammarkollegiet.se

Aktuella seminarier
Avropadagen 2012
Avropadagen den 23 oktober är fullbokad.
Introduktion för nybörjare
Den 16 november anordnas en introduktion för nybörjare, "Hur avropar man från statliga ramavtal".
För mer information och anmälan se www.avropa.se
Förstudierna "Fasta och mobila operatörsstjänster samt transissionstjänster" och
"Kommunikation som tjänst"
Vid ett frukostmöte på hotell Sergel Plaza den 5 november kommer de två förstudierna ”Fasta och
mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster” och ”Kommunikation som tjänst” att
presenteras. Frukost kommer att serveras från klockan 08.00 och själva presentationerna
kommer att startas klockan 08.30 och pågå till cirka klockan 10.00. Anmälan till frukostmötet görs
till ituanmalan@kammarkollegiet.se
Vid mötet kommer också en översiktlig tidsplan att redovisas enligt följande: Kvartal 4, 2012,
alternativt i direkt anslutning till årskiftet 2012/2013, kommer en inbjudan till annons att publiceras
om det blir selektiva upphandlingar. Kvartal 1, 2013 planeras ett förfrågningsunderlag att skickas
till utvalda anbudsgivare alt. upphandlingar annonseras. Kvartal 2, 2013 planeras att nya ramavtal
ska finnas på plats. Utgångspunkten för upphandlingsprojekten är att senast den 1 juni 2013 ska
de två ramavtalen finnas på plats och vara möjliga att avropa från. Detta innebär att
”Kommunikation som tjänst” kan komma att vara avtalslöst i tre månader och ”Fasta och mobila
operatörstjänster samt transmissionstjänster” i några veckor. Vi arbetar för att den avtalslösa
perioden ska bli så kort som möjligt.

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

