Nyhetsbrev Statens inköpscentral - September 2010

Välkommen till höstens första nyhetsbrev från Statens inköpscentral. I vår
verksamhet pågår full aktivitet och med flera nya medarbetare på plats ser vi fram emot
en händelserik höst. Vi ser särskilt fram emot Avropadagen 2011, som du kan läsa mer
om nedan. Trevlig läsning!

Avropadagen 2011
Statens inköpscentral bjuder in till Avropadagen 2011 - ett praktiskt inriktat heldagsseminarium
som vänder sig till dig som avropar från våra ramavtal/IT-ramavtal. Seminariet äger rum den 8
november på Scandic Sergel Plaza i centrala Stockholm och är kostnadsfritt.
Syftet med Avropadagen 2011 är att erbjuda dig handfasta råd gällande avrop från statliga
ramavtal samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra avropare. Flera representanter från
Statens inköpscentral kommer att vara på plats och det kommer finnas utrymme för frågor både
vad gäller vår verksamhet och specifika ramavtal.
Jobbar du i stat, kommun och landsting och avropar från de statliga ramavtalen hoppas vi få se
dig på plats den 8 november i Stockholm.
Klicka här för att läsa mer om seminariet och anmälan >>

Elektroniskt upphandlingsverktyg
För att effektivisera hanteringen av anbud använder sig Statens inköpscentral av ett elektroniskt
upphandlingsverktyg, för närvarande TendSign, vilket innebär att anbudsgivare skickar anbud
elektroniskt.
Anbudsgivning genom TendSign innebär bland annat:
• Anbudsgivaren registrerar ett kostnadsfritt användarkonto.
• Anbud skickas krypterat vilket innebär att endast anbudsgivaren och Statens Inköpscentral kan
läsa innehållet.
• Anbud skickas med ett tidlås som gör att Statens inköpscentral inte kan öppna det före sista dag
och tid för anbudsinlämning.

Nytt ramavtal för Allmänt
kontorsmateriel
Det tidigare statliga ramavtalet för allmänt kontorsmateriel löpte ut den 28 januari 2006. Drygt fem

år senare, måndagen den 22 augusti 2011, kunde nya ramavtal undertecknas. Det är mycket
glädjande att det nu efter lång tid finns ett statligt ramavtal för kontorsmaterial.
Ramavtalet för Allmänt kontorsmateriel finns nu publicerat på avropa.se. Där kan du ta del av
ramavtalets omfattning, avropsordning samt anvisningar om hur du genomför ett avrop.
Här kan du läsa mer om ramavtalet >>
Utbidildningstillfällen om ramavtalet Allmänt kontorsmateriel kommer att hållas under hösten vid
två tillfällen
Klicka här för mer information och anmälan >>

Pågående förstudier och
upphandlingar
Pågående förstudier
Syftet med förstudier är att kartlägga behov och marknad inför eventuellt kommande
ramavtalsupphandling.
Här kan du läsa mer mer om de förstudier som pågår just nu >>
Pågående upphandlingar
För tillfället pågår flera ramavtalsupphandlingar inom olika områden. En upphandling definieras
som pågeånde från annonseringstillfället tillsdess att avtal är tecknade.
Här kan du läsa mer om de ramavtalsupphandlingar som pågår just nu >>
Fullmaktsinbjudan
En fullmaktsinbjudan avseende upphandlingarna Server, lagring och produktnära tjänster 2012,
Klient - Bärbara och stationära datorer, bildskärmar och tillbehör samt området IT-kommunikation
2011 har skickats ut till kommuner och landsting den 1 september. Läs mer om upphandlingarna
på www.avropa.se. Sista anmälningsdag är den 30 september 2011. Har du frågor om
intresseanmälan för fullmakt, kontakta Jeanette Krusell, jeanette.krusell@kammarkollegiet.se

Aktuellt kring våra ramavtal
Nytecknade ramavtal
Licensförsörjning
Den 15 juli 2011 undertecknades ramavtalen i upphandlingen Licensförsörjning 2010.
Här kan du läsa mer ramavtalet >>
Möbler
De nya ramavtalen för Möbler gäller från den 16 september.
Här kan du läsa mer om ramavtalet >>
Brevförmedlingstjänster
Ramavtalet för brevförmedlingstjänster träffades mellan Skatteverket och fem leverantörer. Statens
inköpscentral har tagit över ansvaret för ramavtalet.
Här kan du läsa mer om ramavtalet >>

Kravförslag för miljöbästa avrop
av PC och Bildskärm
Nu finns ett särskilt stöddokument publicerat under PC2008-ramavtalsområdena på
webbplatsen www.avropa.se.
Dokumentet innehåller förslag på krav som kan ställas i det fall avropande myndighet vill
försäkra sig om att få avropssvar som omfattar ramavtalsleverantörens miljöbästa alternativ
avseende efterfrågad produkt.

Kontakta oss
Om du vill veta mer om oss och vår verksamhet kan du kontakta oss på
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller ringa oss på telefon 08-700 07 70
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet

